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Mérsékelten emelkednek a helyi adók
Új bútor – asztalok és székek – fogadta

az ipolysági képviselőket dec. 15-én a hagyo-
mányos tanácsteremben a 2004. évi utolsó,
a választási időszakot tekintve 23. soros kép-
viselő-testületi ülésen, melyet Lőwy János
polgármester nyitott meg és vezetett.

A kiegészített napirend jóváhagyása u-
tán a 12 képviselő /egy betegség miatt hi-
ányzott/ a tesmagi gázvezeték lehetséges
megépítését vitatta meg, majd jóváhagyta
azt a határozatot, mely szerint a város a-
nyagilag is hozzájárul a tervezett beruhá-
zás  megvalós ításához. Ezután a helyi
adókról született döntés. Globálisan 20
%-kal emelkednek a lakosság adóterhei.
A javaslatot beterjesztő polgármester fel-
vezetőjében hangsúlyozta, hogy az emelés
– összehasonlítva más hasonló nagyságú
városokkal – csak mérsékelt lesz. Ezt kö-
vetően a képviselők jóváhagyták a hulla-
dékgazdálkodásról szóló általános érvényű
rendelet módosított mellékletét, mely sze-
rint az évi egy személyre kiszabott szemét-
szállítási díj 310 koronáról 350-re emel-
kedik. Úgyszintén jóváhagyásra került a
2005-ös esztendő első félévére vonatkozó
képviselő-testületi ülések munkaprogram-
ja. Mivel az állami költségvetés 25 %-kal
csökkenti a dotációt a gondozói tevékeny-
ségre, szükségessé vált az ezt szabályozó
általános érvényű rendelet módosítása o-
lyan értelemben, hogy a gondozók az e-
gyes szolgáltatásokért alacsonyabb dí-
jazásban részesülnek. A képviselők jóvá-
hagyták a szociális rászorultság alapján
nyújtandó egyszeri jutalmazás alapelveit és
Ipolyság város módosított jutalmazási
rendjét. Képviselői jóváhagyást kapott az
a városvezetési elképzelés is, hogy a volt
J. Kráľ Szabadidőközpont épületét és
a hozzá tartozó telket árverés útján /4,5
millió korona kikiáltási árral/ adja el a vá-
ros. A képviselők igent mondtak egy iro-
dahelyiség bérbeadására a városházán, va-
lamint kisebb telekrész eladására is. Hoz-
zájárultak ahhoz is, hogy az illetékesek el-
takarítsanak egy esztétikai ízlést romboló
megroggyant épületet a frissen kicsinosí-
tott Janko Kráľ utcai orvosi magánrendelő
épülete szomszédságából. Helyeslik, hogy
a város is kivegye részét egy többfunkciós
labdajátékpálya építéséből a mezőgazda-
sági iskola udvarán. Egyetértettek azzal,
hogy a G-quart céggel /a Casablanca volt
bérlője/ folytatott jogi és más ízléstelen
huzavona végére járjon a város valami
megegyezésfélével. Igenelték azt a felsőbb

szervek által javasolt lépést /más megol-
dást nem tettek lehetővé a felettesek/, hogy
a város által épített elektroenergetikai be-
rendezés pénzügyi kompenzációját a kór-
ház 2003-as adósságainak csökkentésére
fordítsák, ugyanis a kórházi illetékesek egy
ideig nem fizették az esedékes összeget a
szociális biztosítónak. Egy kiegészítést is
jóváhagytak, amely a város és az Energo-
Bytos kft. szerződéséhez csatolandó. E-
zentúl – nem beruházási célokra – 100 ko-
rona helyett 125 koronát kell fizetni az
óvodások szüleinek, illetve 50 helyett 75
koronát a napközi klubokat látogató ta-
nulókért. A képviselők jóváhagyták, hogy
2005 elején a város költségvetési provizó-
rium szerint gazdálkodjék.

A képviselők tudomásul vették az Ipoly-
sági Anyakönyvi Hivatal működéséről és
a város közbiztonságáról szóló jelentése-
ket. Az utóbbiban külön is szó esett a váro-
si, állami és az országhatárt felügyelő rend-
őrség munkájáról. Sok a vétség a közleke-
dés terén, de szaporodnak a vagyon elleni
vétségek is. A vitában kirajzolódott egy el-
képzelés, hogy komplex módon kellene
megoldani a város közlekedési rendjét.

Miután az illetékesek válaszoltak a no-
vemberi ülésen feltett interpellációs kér-

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

2004-ben
Házasságot kötöttek

Dec. 11.  –  Baráti Katalin és Miodrag Sentič
Dec. 18.  –  Patai Lucia és Buris Adrián

Ipolysági újszülöttek
Forgács Roland  –  2004. november 25.
Refka Bence  –  2004. november 27.
Kováč Santiago  –  2004. december 2.
Banda Amanda  –  2004. december 5.
Pál Katalin  –  2004. december 18.

Elhunytak
Dobiáš Erzsébet /* 1918/  –  november 23.
Szabó Mária /* 1923/  –  november 25.
Liktor Péter /* 1934/  –  december 11.
Ružička Mária /* 1936/  –  december 13.
Berkula István /* 1932/  –  december 17.
Horníček Margit /* 1912/  –  december 19.
Mokšo István /* 1919/  –  december 23.
Wolf Ilona /* 1919/  –  december 23.
Števčat Anna /* 1922/  –  december 23.
Ujváry József /* 1952/  –  december 24.
Makovinyi Anna /* 1915/  –  december 26.
Čavojec Ružena /* 1923/  – december 28.
Morovics István /* 1923/  –  december 28.

désekre, több képviselő kért
magyarázatot az újonnan fel-
merülő vagy már elüszkösö-
dött problémákra. A városi is-
kolatanács kollektív kérdését
tolmácsolta az egyik képvise-
lő /iskolatanácsi tag/, amikor
azt kérdezte, hogy milyen cé-
lokra használta a városi ön-
kormányzat a somosi gyer-
mektáborért  kapot t pénzt.
Milyen sors vár az egyházi is-
kola melletti volt rendőrségi
épületre /jelenleg hulló vako-
lat, összetört ablakok botrán-
koztatják meg a járókelőket/?
Miért nem veszik figyelembe
a közút i közlekedés  egyes
résztvevői a pereszlényi busz-
megálló melletti közlekedési
táblákat? Hogyan működik a
városi iskolatanács, küld-e
valamilyen szerveknek, intéz-
ményeknek jegyzőkönyveket
saját tevékenységéről? Miért
nem valósult meg eddig sem
a városban, sem a városré-
szekben /Tesmag, Pereszlény/

az ígért lakossági fórum, amelyen a város
vezetése és a képviselők beszámoltak vol-
na a választási program időarányos teljesí-
téséről? Felújítják a poliklinika rossz álla-
potban levő épületét? Kívülről és belülről
is rászorulna már egy komoly tatarozásra.
Mi újság az ipolysági régiót is érintő gyors-
forgalmi út építése ügyében? Hova és mi-
kor tűnt el Ipolyság magyar neve a Gyerk
felőli helységnévtábláról?

A polgármester a saját és hivatala kez-
deményezéseiről adott számot részletes
információjában. Bélik György alpolgár-
mester, Nyitra megyei önkormányzati kép-
viselő a megyei képviselő-testület fonto-
sabb – főleg Ipolyságot és környékét érintő
– döntéseit tekintette át.

A vita keretében Šomló Péter főorvos,
képviselő a jelenlevőknek átadott egy-egy
példányt a Južná pošta – Déli Hírnök című,
a Hospitale kft. által kiadot havilap nulla-
dik számából.

Az ülés végén Lőwy János polgármes-
ter köszönetet mondott a képviselőknek,
a városi hivatal jelen levő alkalmazottainak
az egész évi konstruktív és odaadó mun-
káért, és mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánt.

/korpás/
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