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Ipolyság 2005-ös költségvetése kiegyensúlyozott
A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A városháza előcsarnokában elhelye-
zett postaládában talált olvasói észrevé-
telekre válaszolunk.

Az első levél írója arra figyelmeztetei
az illetékeseket, hogy Pereszlény város-
részben nem veszik figyelembe azt a köz-
lekedési táblát, amely tiltja az autóbu-
szok behajtását az utcába.

– A közlekedési táblák elhelyezéséről
a közlekedési rendőrség dönt. A közúti
közlekedést szabályozó törvény betartásá-
nak ellenőrzésére figyelmeztettük a rendőri
szerveket, amelyek hivatottak fellépni a

Idei első – sorrendben pedig 24. – soros
ülését tartotta 2005. január 26-án Ipolyság
képviselő-testülete. Az ülésvezető Lőwy
János mérnök, polgármester megnyitó-
jában megállapította, hogy mind a 13 meg-
választott képviselő jelen van a tanácsko-
záson.

A napirend jóváhagyása után Lendvay
István mérnök, a városi hivatal elöljárója
beszámolt az esedékes határozatok teljesí-
téséről. Eszerint 3 országos napilapban és
több regionális újságban stb. megjelentet-
ték azt a felhívást, mely szerint a város nyil-
vános árverésen szándékozza eladni a volt
Janko Kráľ Szabadidőközpont épületét és
a hozzá tartozó telket.

Vita nélkül került jóváhagyásra a fő-
ellenőr 2005-ös munkaterve. A 2005-ös
költségvetés tervezetét a polgármester ter-
jesztette elő. Tekintettel arra, hogy a terve-
zetet már megvitatták a bizottsági elnökök
közös ülésén, valamint a bizottsági ülése-
ken, a képviselők nem nyújtottak be érde-
mi módosító javaslatokat. Viszont több
képviselő is úgy vélekedik, hogy magasak
az üzemeltetési költségek – többet kellene
költeni a városi utak karbantartására és
más konkrét feladatokra. A nyugodt lég-
körben zajló vita végén a képviselők egy-
hangú szavazással jóváhagyták a város
2005-re szóló – kiegyensúlyozott – költ-
ségvetését, melynek összege: 97 millió
261 ezer korona. Ezen belül a folyó költ-
ségvetés 78 millió 900 ezer, a beruházási
15 millió 723 ezer, a pénzügyi műveletek
költségvetése pedig 2 millió 638 ezer ko-
rona. Jegyzőkönyvi bejegyzés szerint bizo-
nyos tételek összege – költségvetés-módo-

sítás esetén – megváltoztatható. A város
költségvetésével párhuzamosan jóváhagy-
ták a Műszaki  Szolgáltatások Üzemének
és a 3 alapiskolának a költségvetését is.

A kulturális tevékenység jóváhagyott
évi munkaterve tartalmazza a múzeum és
galéria, valamint a könyvtár konkrét ren-
dezvényeinek jegyzékét, illetve áttekinti a
legfontosabb városi és regionális jellegű
akciókat. A múzeum és galéria folytatja a
szinte rendszeresített kiállítások szerve-
zését, a könyvtár pedig szerzői estekkel,
klubtevékenységgel, ifjúsági irodalomórák
rendezésével igyekszik gazdagítani a város
kulturális életét.

A képviselők igent mondtak arra a hatá-
rozati javaslatra is, melynek értelmében a
város hiteleket vehet fel alacsonyabb kom-
fortú lakások építésére. Jóváhagyták két
telekrész eladását, valamint annak a szer-
ződésnek a szövegét, melynek értelmében
a lévai Hollmex őrzőszolgálat biztosítja a
mozi épületének őrzését. Egyetértettek az-
zal, hogy a Casablanca épületét ingatlan-
közvetítő iroda révén értékesítse a város,
illetve azzal, hogy a homoki fürdő bérlője
100 ezer korona támogatást kapjon a vá-
rostól.

Képviselői döntés értelmében évi 5 ko-
rona/m2 

összeget fizetnek azok, akik kert-
ként bérelnek városi tulajdonú területeket.
Emelkedik a nem lakásküldetésű épületek
bérleti díja. A városi főellenőr engedélyt
kapott melléktevékenység folytatására. A
képviselők egyetértettek az Ipoly Unióval,
az Ipoly Eurorégióval, valamint az Ipoly–
Garam Regionális Fejlesztési Ügynökség-
gel kötött bérleti szerződések szövegével.

Ezek a szervezetek a városházán bérelnek
irodahelyiségeket. A 2005-ös évben is Lő-
rincz Pál vállalkozó biztosítja a lakosság
részére a városi tömegközlekedést, me-
lyet a város 300 ezer koronával támogat.
Az Ipolysági Általános Kórház és Polikli-
nika nonprofit szervezet igazgatótanácsá-
nak új tagjává választották Petrežil Jo-
lánt, az Ipolysági Nővérek és Szülésznők
Regionális Kamarájának elnökét.

A képviselők tudomásul vették a foglal-
koztatottság 2004-es városi és regionális
helyzetét elemző jelentést, amelyből – töb-
bek között – megtudjuk, hogy a 2003-as
évvel összehasonlítva javult a munkaerő-
piaci helyzet. 2004 végére 1971-re csök-
kent a nyilvántartott munkanélküliek szá-
ma, ami 791-gyel kevesebb, mint 2003-
ban, s ez 20,79 %-os munkanélküliséget
jelent. Szinte minden kategóriában észlel-
hető ez a pozitív tendencia. Kivételt képez
a fiatalkorúak kategóriája. A javulást nagy-
mértékben elősegítette, hogy régiónkból
sokan kerestek és kaptak munkát a szom-
szédos magyarországi területek üzemei-
ben, vállalataiban. A magyarországi mun-
kaadók biztosítják a megfelelő szállítást is
a munkahelyekre.

Az interpellációban, a makacsul ismét-
lődő problémákon kívül, a képviselők arra
is választ kértek-kerestek, hogyan lehetne
kulturált szórakozási lehetőségeket bizto-
sítani a fiataloknak, miután bezárt a Casa-
blanca diszkó, a városi mozi és a szabad-
időközpont. Szükség lenne egy közösség-
formáló városi nyugdíjasotthonra is. Ho-
gyan oldja meg a városi hivatal az általános
adóbevallási procedúrát? Rossz állapotban
/világítótestek, padok stb./ vannak a poli-
klinika várótermei. Számíthatnak-e a lako-
sok megfelelő karbantartásukra? Milyen
stádiumban van az Ifjúság utcai alapiskola
épületének rekonstrukciós terve? Sok a
gödör a Homok városrész útjain. Jó lenne,
ha a városunkba látogató idegeneknek egy
tájékoztató térkép meg több tájékoztató
tábla segítene az eligazodásban.

A polgármester a múlt havi kezdemé-
nyezéseiről, a városi hivatal elöljárója pe-
dig az egyes osztályok tevékenységéről
számolt be.

A vitában a kórház aktuális problémái-
ról szóltak a képviselők és az illetékesek.

Az ülés polgármesteri zárszóval ért vé-
get. /korpás/

törvénysértőkkel szemben.
Egy olvasónk arra a rendszeresen is-

métlődő problémára hívja fel a figyel-
met, hogy nem világos, kinek a köteles-
sége tisztítani a járdákat.

– Mivel sokakat érintő aktuális problé-
máról van szó, ismertetjük Ipolyság statú-
tumának erről szóló fejezetét (45. § – A
járdák tisztántartása)

1. A járdák tisztításáért az felel, akinek
ingatlana /épület, udvar, kert stb./ közvet-
lenül a járdával határos. A további járdaré-
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