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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Az ipolysági képviselő-testület 2004.
aug. 25-én tartott 19. soros ülésén 11 kép-
viselő vett részt. Az ülést Lőwy János
mérnök, polgármester nyitotta meg és ve-
zette.

A napirend jóváhagyása után Lendvay
István mérnök, a városi hivatal elöljáró-
ja ismertette az esedékes határozatok tel-
jesítéséről szóló jelentést. Eszerint a vá-
rosi autóbusz-közlekedés üzemeltetőjé-
nek kellett beszámolnia a 2003-as év mér-
legéről és az aktuális menetrendről. Az
üzemeltető tájékoztatása szerint a múlt
évben 827 ezer koronányi veszteség hal-
mozódott fel.

A képviselők jóváhagyták a Műszaki
Szolgáltatások Üzemének /MSZÜ/ 2004-
es első félévi gazdálkodásáról szóló jelen-
tést. Az egyik melléklet szerint az üzem-
nek 200 ezer koronával tartoznak a sze-
métszállításért a szolgáltatást igénybe ve-
vők. A város első félévi gazdálkodását
feltérképező jelentés elárulja, hogy a be-
vételek teljesítése 49 %-os, a kiadásoké
pedig 40 %-os. A módosított költségvetés
kiegyensúlyozott, összesítve: 88 millió
991 ezer korona. Ebből a folyó költség-
vetésre 83 millió 869 ezer, a beruházási
költségvetésre 5 millió 122 ezer korona
esik. Az új költségvetésbe bekerült az az
összeg is, melyet a város a 2,5 hektárnyi
építkezési telek és a Somos eladásáért ka-
pott. A főellenőr jelentésében beszámolt a
helyi illetékek és adók behajtására vonat-
kozó általános érvényű rendeletek betar-
tásával kapcsolatos tapasztalatairól, vala-
mint a város zárszámadási dokumentuma-
inak helyességéről. Az ellenőrzésből fa-
kadó teendők a következők: figyelemmel
kell kísérni a hulladékdíj felhasználásának
módját, biztosítani – a törvények szelle-
mében – a szelektív hulladékgyűjtést és
szemmel tartani a parkolási rendszer mű-
ködését.

Értékes dokumentum a város szociá-
lis és gazdasági fejlesztési programja
2010-ig, kitekintéssel egészen 2020-ig. Ez
vezérfonalul szolgálhat a mindenkori
tisztségviselőknek is, hogy ellenőrizhető
racionális döntéseket hozzanak. A kép-
viselők jóváhagyták a város új jutalmazási
rendjét. Egyetértenek azzal is, hogy I-
polyság tagja legyen a Duna–Ipoly Önkor-
mányzati Területfejlesztési Program Tár-
sulásnak, amelynek tagsága magyarorszá-
gi és szlovákiai önkormányzatokból ver-
buválódik.

A képviselők tudomásul vették az
Energo-Bytos Kft. első félévi gazdálko-
dásáról szóló összefoglalót, melynek zá-
rórészében azt olvashatjuk, hogy a tulaj-
donosok és bérlők egyre nagyobb száma
nem fizeti a lakbéreket, ezért átmeneti
időre korlátozni kell a tervezett beruházá-
sokat. A lakbérfizetési erkölcs radikálisan
főleg 2004-ben romlott. Azt is tudomásul
vették, mennyire készültek fel iskoláink a
tanévkezdésre. A hivatalos információt a
jelen lévő iskolaigazgatók és óvodavezető
egészítették ki legfrissebb tapasztala-
taikkal. Arról is tudomást szereztek, hogy
összeállt a XXIII. Honti Kulturális Napok
végleges programja. A gazdag és színes
rendezvénysorozatot szept. 15-től 19-ig
élvezhetik a város és környéke lakói. Tu-
domásul vették az Ipolysági Általános
Kórház és Poliklinika nonprofit szervezet
2004-es első félévi gazdálkodásáról szóló
jelentést és a Petőfi utca lakóinak panasz-
levelét.

Az interpellációban a képviselők szor-
galmazták egy járda építését a Hörlein ü-
zem melletti közút mentén, valamint füg-
gőleges forgalmi jelzőtáblarendszer meg-
építését a Fő téri útkereszteződésben.
Megállapították, hogy a volt Casablanka
épületének belső berendezését /radiátorok
stb./ ismeretlen tettesek teljesen tönkretet-

ték. Figyelmeztették a város vezetését ar-
ra is, hogy gondot kell fordítani azoknak
az épületeknek a karbantartására, melyek
a város tulajdonát képezik, de jelenleg
mások használják. Több figyelmet érde-
melnének a rossz állapotban levő városi
játszóterek is. Végre el kellene távolítani
a város útjain kellemetlenkedő rengeteg
kátyút. Esedékes egy sokoldalú együtt-
működési megállapodás aláírása az I-
polyság Város Pecsétje alapítvánnyal. Mi-
vel sok ipolysági és környékbeli dolgozik
Magyarországon, szükséges lenne biztosí-
tani olyan lehetőséget, hogy a magyaror-
szági és szlovákiai autóbuszjáratoknak a
határ mindkét oldalán legyenek megállóik.

A polgármester a hagyományossá
nemesülő beszámolójában a legújabb kez-
deményezéseiről informált.

A városi rendőrség parancsnoka arról
beszélt, hogyan képzeli el az együttmű-
ködést a város képviselő-testületének tag-
jaival.

A vitában Pál Sándor, tesmagi lakos
felhívta a polgármestert és a képviselőket,
hogy Tesmagon szervezzenek egy lakos-
sági fórumot. Helyteleníti, hogy a két
városrésznek – Pereszlénynek és Tes-
magnak – csak egy közös képviselője van
az ipolysági képviselő-testületben. Vé-
leménye szerint nem biztos, hogy a város
által eladott Somos gyermektábor területe
vagyonjogilag rendezett. Szerinte a tes-
magi temető kerítését ideje lenne kicserél-
ni vagy alaposan felújítani. Dr. Kolev Ad-
rien, a városi hivatal oktatási, kulturális,
sport- és ifjúsági osztályának vezetője
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy dr.

Tóth Tibor megboldogult gimnáziumi ta-
nár könyvállománya a hagyatéki tárgyalá-
son hozott döntés értelmében az Ipolysági
Városi Könyvtár tulajdonává vált.

Az ülés polgármesteri zárszóval ért
véget.

Ipolyságnak van távlati szociális  és 
gazdaságfejlesztési programja

Az Ipolysági Városi Könyvtár
nyitvatartási ideje 
2004. szept. 1-jétől

Hétfő zárva
Kedd 13.00 – 17.00
Szerda       8.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Csütörtök   8.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
Szombat    9.00 – 12.00

Az Ipolysági Városi Rendőrség
2004 júliusában összesen 151 esetet
vizsgált, melyből 116-ot figyelmez-
tetéssel, ill. közös megegyezéssel, 35-
öt pedig pénzbírsággal zártak. A kirótt
büntetések összege 12 000 korona. A
hat benyújtott panasz közül eddig hár-
mat sikerült lezárni.

Lakosaink, illetve az Ipolyságra
látogatók legtöbb esetben akkor kö-
vettek el kihágást, amikor tiltott he-

lyen parkoltak, vagy egyéb módon
vétettek a zöldövezetek védelméről
szóló városi általános érvényű rende-
letek ellen.

A városi rendőrség tagjai együtt-
működtek a különböző állami szer-
vekkel is /állami rendőrség, járásbí-
róság, végrehajtói hivatal/, mégpedig
27 esetben.
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Korpás Pál

A városi rendőrség tájékoztatója


