
szek tisztásáért az illetékes városi üzem
felel, ill. az azzal megbízott fizikai vagy
jogi személy.

2. A járdákat naponta tisztítani kell, leg-
később reggel 6 óráig, munkaszüneti napo-
kon 7 óráig. Tisztítás alatt a söprést, sárel-
takarítást, hó, ráfagyás, szemét és egyéb
hulladék eltávolítását értjük. Télen a járdá-
kat megfelelő anyaggal kell megszórni,
hogy azok biztonságosan járhatók legye-
nek. Szórásra csak olyan anyag használ-
ható, amely nem veszélyezeteti a környe-
zetet. Ha szükséges, a szomszédos ingat-
lan használója köteles a járdát naponta
többször is tisztítani.

3. A téli időszak után a városi üzem kö-
teles eltávolítani a járdák és az utak mentén
felhalmozódott szóróanyagot.

4. A járdákon található hulladékot a
szemétládákba kell rakni. Tilos az össze-

gyűjtött hulladékot a járda, ill. az út szélén
hagyni. A havat a járda szélére kell söpörni
úgy, hogy az ne akadályozza a bejáratokat
és a közművek /csatorna, víz, gáz stb./ hoz-
záférhetőségét, illetve a járdáról a közúton
való áthaladás biztonságos legyen. Az ösz-
szetakarított hó elszállítását a közterületről
a városi üzemnek kell biztosítani.

A harmadik levélben a választópol-
gárok nevében arra a HL legutóbbi szá-
mában megjelent cikkre reagál valaki,
amelyben az önkormányzat által elfoga-
dott helyi rendeletet ismertették. A le-
vélíró azt kérdezi, mérsékelt-e avagy
globális a lakosság 20%-os adóterhe.

– Arra a kérdésre, hogy a 20%-os adó-
emelés mérsékelt-e, nem lehet egységes
választ adni. Ez is, mint minden más, rela-
tív, nézőpont kérdése. Szlovákiában min-
den önkormányzat maga határozza meg a
helyi adók nagyságát, a törvény nem sza-

/Befejezés a 2. oldalról/

Ipolyság város az 50/1976 Tt. sz. törvény értelmében –
mint a város területfejlesztési tervének beszerzője – meg-
hirdeti Ipolyság területfejlesztési tervének módosítását,
ill. kiegészítését.

A módosítás, ill. kiegészítés a területfejlesztési tervben
a Parton való részként nyilvántartott területet érinti, melyen
ipari park kialakítását tervezzük.

A tervvel kapcsolatos meglátásaikat, megjegyzéseiket,
ellenvéleményüket 2005. február 17-ig tehetik meg az
Ipolysági Városi Hivatal építésügyi és környezetvédelmi
szakosztályán.

Lendvay István mérnök, a vh elöljárója

Lakossági fórum Ipolyságon
Lőwy János mérnök, pol-

gármester meghívója lakossá-
gi fórumra szólította a város
lakóit, az önkormányzati kép-
viselőket és a városi hivatal
tisztségviselőit. A találkozóra
2005. január 17-én került sor
a Csemadok székházában.

A polgármester – beveze-
tőjében – beszámolt a mintegy
100 választópolgárnak a vá-
lasztási ciklus első két évének
legfontosabb önkormányzati
feladatairól és eredményeiről.
Hangsúlyozta, hogy fokozato-
san gyarapszanak a munkale-
hetőségek, s ezáltal csökken a
munkanélküliek száma. Meg-
jegyezte, hogy az elmúlt két
évben a legtöbb energiát a kór-
ház megmentésére kellett for-
dítani. Nyilvánvaló tényként
állapította meg, hogy a pénz-
szűke fékezi a fejlesztési prog-
ramok megvalósítását.

E tudósítás írója szomorú-
an állapítja meg, hogy főleg
néhány pereszlényi választó
„érdemeként” szinte egytémá-

bályozza az adók felső határát. Ismerve
viszont jó néhány Ipolysághoz nagyság-
rendileg hasonló település adórendeleteit,
elmondhatjuk, hogy a mi önkormányza-
tunk által kiszabott adók a mérsékeltebbek
közé tartoznak. Az adók nagyságának
meghatározásakor a képviselő-testület
azért volt nehéz helyzetben, mivel az ingat-
lanadókon kívül eddig más adót nem vet-
hetett ki a város, így az azokból származó
bevétel nagyságát is nehéz volt megjósolni.
Az említett 20%-os emelés átlagos /globá-
lis/, 5-35 % közötti értékekről van szó.
Az egyes adók nagyságát megkülönbözte-
tett módon határozta meg a testület, ami-
kor is a vállalkozókat terhelik nagyobb
mértékben az adóértékek, míg a lakosság
adóterhei a legalacsonyabbak.

További észrevételeiket, kérdéseiket
várjuk a 7410152, üzenetrögzítővel ellá-
tott telefonszámon, valamint e-mail cí-
münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Postaláda – névtelen vonal

júvá vált a lakossági fórum.
Állandóan a városi tömegköz-
lekedés „megoldatlanságáról”
beszéltek, holott a valóság
másról tanúskodott. Olajat
öntött a tűzre annak a vállal-
kozónak a felszólalása is, aki
eddig is /és a jövőben is/ biz-
tosítja ezt a feladatot. Nem az
a baj, hogy beszéltek a problé-
máról, hanem az, hogy számos
más, hasonló horderejű gond
érintetlen maradt.

A további felszólalásokban

szó esett a kórházról, a mező-
gazdaság helyzetéről, a szoci-
ális gondokról, melyek az is-
kolakötelesek életét is jócskán
befolyásolják, az állítólagos a-
lacsony szintű tájékoztatásról
a munkalehetőségeket illető-
en, valamint vagyonjogi kér-
désekről.

A találkozó, amely az emlí-
tett okok miatt kissé egyhan-
gúra sikeredett, polgármesteri
válaszokkal és zárszóval ért
véget.

/korpás/
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