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A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk

a Hontianske listyben

Bővült az önkormányza-
tok hatásköre, de úgy, hogy
a kormány nem biztosította
a szükséges anyagi fedezetet.
Ez milyen problémákat ered-
ményezhet?

– 2003-ban az önkormány-
zatokra sok olyan hatáskört
ruháztak át, melyeket azelőtt
az állam saját igazgatása – s a-
mi a legfőbb – elegendő anya-
gi fedezet mellett gyakorolt. Bővültek
feladataink az egészségügy, oktatásügy és
a gondozási szolgáltatás terén, s e felada-
tok gyakorlásának anyagi fedezetét az
államnak kellene garantálni. Sajnos, a gya-
korlat nem ezt mutatja. Kórházunk non-
profit szervezetként működik. Az idén a
városi költségvetésből 400 ezer koronát
tagoltunk ki a kórház támogatására. Mivel
ez az összeg messze nem elég a veszteség
kiegyenlítésére, olyan döntés született,
hogy a támogatás egy részét egészségügyi
műszerek vásárlására fordíthatja. Gondjaink
lesznek a gondozási szolgáltatás bérköltsé-
geivel és a közös községi hivatal sem kap-
ja rendszeresen a szükséges anyagi támo-
gatást.

Legnagyobb gondjaink az ún. originá-
lis hatáskörök gyakorlásánál lesznek, va-
gyis az óvodák, iskolai étkezdék, diákklu-
bok, a művészeti alapiskola és a szabad-
időközpont üzemeltetésénél, mivel erre a
szükségesnél jóval kevesebb pénzt kapunk.
Hasonló a helyzet az alapiskoláknál is.
Anyagiak hiányában komoly racionalizá-
ciós intézkedések bevezetésére kénysze-
rülünk, hogy legalább részlegesen tudjuk
üzemeltetni egyes intézményeinket. Saj-
nos, néhány esetben már a megszüntetés
gondolata is felmerült.

Ipolyság milyen tömörüléseknek tag-
ja, melyek elősegíthetik nemcsak a vá-
ros, hanem az egész régió fejlődését?

– Városunk több ilyen tömörülés, tár-

sulás tagja. A legnagyobb a
2800 tagot számláló Szlováki-
ai Városok és Falvak Társulá-
sa. Tagjai vagyunk a társulás
113 tagú tanácsának, melyben
javaslatokat is előterjeszthe-
tünk. A város tagja a Hont–
Ipoly Menti Régió Községei
Társulásának is, melynek pol-
gármesterként az elnöke va-
gyok. Jelenleg a szelektív hul-

ladékgyűjtés bevezetésén dolgozunk, az
anyagiakat pályázat útján igyekszünk biz-
tosítani. De tagja a város a szlovákiai
Ipoly Eurorégiónak is, melynek szintén az
elnöke vagyok. Feladataink közé tartozik
az együttműködés, a határon átnyúló kap-
csolatok építése és a fejlesztésre irányuló
pályázatok benyújtása. Tavaly az ebből
származó anyagi támogatás segítségével
megrendeztünk Ipolynyéken egy konfe-
renciát az Ipoly-hidak újraépítésének lehe-
tőségéről, aminek pozitív eredményei az
illetékeseknél már most mutatkoznak. Az
idén regionális kulturális események ren-
dezésére és egy információs és tanácsadói
központ tervezetének anyagi támogatásá-
ra dolgoztunk ki pályázatokat. Mivel az
Ipoly Eeurorégió tagja az Ipeľ–Ipoly
Eurorégiónak is, reméljük, hogy a kezdeti
nehézségeket leküzdve a közeljövőben
aktív tevékenységet fog kifejteni.

A városi lakások bérlőinek egyre na-
gyobb a lakbérhátraléka. Hogyan kí-
vánják ezt felszámolni?

– A városi lakások kezelését az Ener-
go-Bytos kft. végzi, így hatáskörébe tarto-
zik a lakbérek és a szolgáltatási díjak be-
szedése, ill. a hátralékok behajtása is. Az
utóbbi időben, sajnos, megnőtt a nem fize-
tők száma, a kft. nehézségekkel küzd. An-
nak ellenére, hogy minden lehetséges jogi
eszközt felhasznál a hátralékok behajtá-
sára, ez nem minden esetben sikerül. A
végső „megoldás” a kilakoltatás, ill. lakás-
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tulajdonosok esetében a lakás elárverezé-
se lehet. Hogy az így kilakoltatott adósok
lakhatási lehetőséget kapjanak, a képvi-
selő-testület jóváhagyta 20 szükséglakás
építését, amit a jövő évben meg is kezdünk.

Ön Ipolyságon egyike volt azoknak,
akik – a hagyományokat újraélesztve –
elérhető tagdíjak révén szinte tömeg-
sporttá fejlesztették a teniszt. Kialakí-
tottak négy pályát, és csapatokat nevez-
tek az országos versenyekre. Ma azon-
ban – pályák hiányában – a csapat
kénytelen idegenben játszani bajnoki
mérkőzéseit. Hogyan látja az ipolysági
tenisz jövőjét?

– Az utóbbi években a teniszpályákat
magánvállalkozó üzemeltette, s mivel
nem volt kifizetődő, a szerződés alapján a
pályák visszakerültek a Műszaki Szolgál-
tatások Üzeméhez /MSZÜ/, ill. a Saag te-
niszszakosztálya kezelésébe. El kell mon-
danom: az utóbbi években a teniszszakosz-
tály tevékenysége visszaesett. Ennek fő
okát abban látom, hogy elhanyagolták az
utánpólás nevelését. Nem folyt rendszeres
teniszoktatás, tehát a csapatba nem kerül-
tek fiatal tehetségek, a bajnokságban indu-


