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A Magyar Köztársaság Elnöke a rend-
szerváltozást követõ hatodik helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek
általános választásának idõpontját 2010.
október 3-ra, vasárnapra tûzte ki. Októ-
ber 3-án a település lakosságának lehetõ-
sége adódik eldönteni, kikre bízzák a te-
lepülés vezetését az elkövetkezõ négy
évben.

A választás napjával azonban az azt
megelõzõ négy éves önkormányzati mun-
ka, ha csak képletesen, szimbolikus érte-
lemben is, de lezárul, hogy aztán a vá-
lasztók akaratának megfelelõen folytatód-
hasson tovább. Mindez alkalmat teremt
arra, hogy visszatekintsük a magunk mö-
gött hagyott 48 hónap eseményeire, tör-
ténéseire.

Hagyományosan ilyenkor, az aktuális
önkormányzati ciklus végéhez közeledve
a város képviselõ-testülete és polgármes-
tere beszámol, egyfajta számvetést készít
arról, hogy milyen eredményeket sikerült
elérni az elmúlt négy esztendõ folyamán.
Számvetést készít arról, hogy milyen fej-
lõdésen ment át a település, mi épült, mi
szépült, mi jött létre, esetleg mi szûnt meg
vagy alakult át, milyen események tör-
téntek, milyen örömök érték vagy ka-
tasztrófák sújtották közösségünket.

Ha összegezve, számokban szeretnénk
kifejezni mindazt, ami 2006 októbere és

2010 szeptembere között történt telepü-
lésünkön, talán a legfontosabb - és ezért
a sor elejére kívánkozik -, a gyermekál-
dások és házasságkötések számbavétele.
Az elmúlt 48 hónapban 94 gyermek szü-
letett és 51 pár kötött házasságot. A 2008-
ban kibontakozó gazdasági válság, és a
sorozatos kormányzati megszorítások kö-
vetkeztében romló lakossági és vállalko-
zói pénzügyi helyzet ellenére is 61 építé-
si engedélyt (új ház építése, bõvítés, te-
tõtér beépítés stb.) adott ki az építésható-
ság Szob város vonatkozásában.

A mögöttünk hagyott önkormányzati
ciklusban a képviselõ-testület 121 alkalom-
mal ülésezett. Az üléseken összesen 93 ren-
deletet alkotott és 1038 határozatot hozott.
Mindemellett minden évben tartott város-
gyûlést és közmeghallgatást, illetve számos
alkalommal, a település egy-egy szûkebb
körét érintõ ügyben kihelyezett, település-
részi gyûlést szervezett.

Az önkormányzat legnagyobbrészt pá-
lyázati úton elnyert forrásokból (uniós és
hazai forrás) több mint 1,2 milliárd fo-
rint értékû fejlesztést hajtott végre a vá-
rosban. Emellett számos olyan beruházás-
ban vállalt szerepet, amelyeknek megva-
lósulási helyei a település határain kívül-
re esnek, azonban elõnyeit városunk pol-
gárai is élvezhetik. Számos alkalommal
nyújtott támogatást különféle kulturális
rendezvények szervezéséhez, a helyben
mûködõ civil szervezeteket, önszervezõ-

dõ közösségeket pályázati úton anyagi
eszközökkel is segítette, a helyi iparûzési
adó kulcsának 1,5 %-ra történõ csökken-
tésével pedig a helyi vállalkozások terhe-
it kívánta mérsékelni.

Itt is szeretnénk megköszönni a város
lakóinak az elmúlt négy évet. Köszönjük,
hogy együtt dolgozhattunk településünk
érdekében, köszönjük a türelmet, amellyel
ténykedésünket kísérték, és köszönjük
azokat a jobbító szándékú szavakat is,
amelyek esetleges mulasztásainkra hívták
fel a figyelmünket.

Külön szeretnénk köszönetet mondani
a polgármesteri hivatal munkatársainak,
akiknek gondos és áldozatkész munkája
nélkül döntéseink, iránymutatásaink pa-
píron (vagy talán ott sem) létezõ gondo-
latok maradnának csupán, de ugyanígy ki-
emelten mondunk köszönetet az önkor-
mányzati intézmények dolgozóinak is.

E rövid összegzésben említett, számok-
ban összefoglalt eseményekrõl, történések-
rõl olvashat részletesen a kedves olvasó a
továbbiakban, ahol részletesen, de nem
részletekbe menõen számba vesszük, össze-
foglaljuk mindazt, amit településünk az
elmúlt négy évben eredményként elért, si-
kerként elkönyvelhetett. Természetesen
tudatában vagyunk annak, hogy az elért
eredmények, sikerek közösek, nem egyes
emberek érdemei, hanem a közösségé,
amelynek mindannyian ugyanolyan jogú
és elismert tagjai vagyunk.
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Az önkormányzat személyi
összetétele, szervezete

A 2006. október 1-jén megtartott önkormányzati válasz-
táson településünkön a választásra jogosultak 55,75 %-a adta
le szavazatát. A polgármester-jelöltek közül Remitzky Zol-
tán kapta a legtöbb voksot, elnyerve ezzel a négy évre szó-
ló polgármesteri megbízatást. A képviselõ-jelöltek közül a
választópolgárok akaratából (ABC sorrendben) Angyali
Gyula, Balázs Ildikó, Fésûs József, Krasznai Zoltán, Laczkó
Balázs, Dr. Lõrincz Kálmán Attila, Orbán József, Polónyi
Éva és Tóth Lajos foglalhatták el helyüket a képviselõ-tes-
tületben.

A megválasztott képviselõk és a polgármester az október
11-én megtartott alakuló ülésen tették le esküjüket, ahol
maguk közül Angyali Gyulát alpolgármesterré választották.

A képviselõ-testület annak érdekében, hogy munkája
során döntései a lehetõ legteljesebb mértékben megalapo-
zottak legyenek, döntés-elõkészítõ, javaslattevõ, illetve egyes
szociális ügyekben döntési jogkörrel felruházott állandó bi-
zottságokat hozott létre. A bizottságokban képviselõk, kül-
sõs tagok, illetve önkormányzati dolgozók kaptak helyet. A
2006-2010 közötti önkormányzati ciklusban Pénzügyi El-
lenõrzõ Bizottság (elnök: Polónyi Éva, tagok: Orbán József,
Roller Károlyné), Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság (elnök: Balázs Ildikó, tagok: Laczkó Balázs, Krasznai
Zoltán, Lakatos József, Galanits Tamás), Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság  (elnök: Tóth Lajos, tagok: Balázs Ildikó,
dr. Lõrincz Kálmán Attila), Településstratégiai, Ügyrendi,
Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Kezelõ Bizott-
ság (elnök: Tóth Lajos, tagok: Fésûs József, rr. Lõrincz Kál-
mán Attila, Krasznai Zoltán, Orbán József, Füzesi Károly -
ciklus folyamán lemondott, Bede Sándor - ciklus folyamán
lemondott), valamint Közbeszerzési Bizottság (elnök: Tóth
Lajos, tagjai önkormányzati dolgozók) mûködött a képvi-
selõ-testület szakbizottságaként.

Megváltozott körülmények
A mögöttünk hagyott négy esztendõben az önkormány-

zatok mindennapjait alapvetõen befolyásoló tényezõ volt
a központi állami támogatások fokozatos háttérbe szoru-
lása, csökkenése. Ezzel párhuzamosan önkormányzatunk
is, hasonlóan az ország településeinek többségéhez mû-
ködési költségeinek fedezésére folyamatosan hitelfelvételre
kényszerült. Annak ellenére kényszerült erre, hogy az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormány-
zatok támogatására kiírt pályázatokon minden évben sike-
resen szerepelt. A képviselõ-testület a mûködõképesség
biztosítása érdekében - a 2000. évtõl folyamatosan emel-
kedõ mûködési hitel visszafizetéséhez - 2007. évben 170
millió forint értékben kötvény kibocsátására kényszerült.
Emellett a kötelezõ feladatai ellátása érdekében - takaré-
kossági okokból - több intézményében is átszervezést haj-
tott végre.

Az önkormányzat és a település gazdasági környezetére
az állami szerep- és felelõsségvállalás fokozatos háttérbe szo-
rulása mellett, hátrányosan  hatott  a Szobi Szörp ZRt. bezá-
rása is. Nem annyira a helyi iparûzési adóbevétel csökkené-
se (hiszen épp a szörpüzem kezdeményezésére 2 %-ról 1,5
%-ra csökkentette az önkormányzat az adó kulcsát), sokkal
inkább a  munkahelyek elvesztése miatt. Nem kedvezett és
ma is rendkívül kedvezõtlenül hat a pénzügyi és gazdasági
válság hatása az önkormányzat mûködésére.

Az önkormányzat megújult székhelye

Új parkoló és járda a polgármesteri hivatal elõtt

A képviselõ-testület eskütétele 2006. október 11-én



Szobi Hírnök    Önkormányzati számvetés                                        3

Változtatások az
intézményrendszer területén
2007-ben a központi állami finanszírozás jelentõs csök-

kenése miatt kényszerû lépésre szánta el magát az önkor-
mányzat azzal, hogy óvodájának és iskolájának fenntartá-
sát a kistérség többcélú társulásának adta, kilenc további
térségi önkormányzattal együtt. (Mára a kistérség 13 tele-
pülése közül 12 e társulás keretei között látja el alapfokú
nevelési, oktatási feladatát.) A központi állami támogatás
csökkenése olyan mértékû volt, hogy ezen intézmények
mûködõképességének fenntartása, még a jelentõs önkor-
mányzati saját forrás kiegészítéssel is csak újabb és újabb
növekvõ hitel felvételével lett volna biztosítható. A dön-
tésben közre játszott az is, hogy a többcélú társulás kereté-
ben történõ feladatellátáshoz, az állam kiegészítõ támoga-
tást adott.

 A többcélú társulás keretében létrejövõ oktatási intéz-
ménynek székhelye a szobi általános iskolában található.
Az átszervezés további hozadéka az elérhetõ plusz nor-
matívákon felül, az így megnyíló pályázati lehetõségek.
Ezen pályázatok sikerességének következtében óvodánk
és iskolánk jelentõs felújításon esett át és komoly eszköz-
fejlesztésben részesült az elmúlt három évben.

Hasonló megfontolásból, mint az oktatási-nevelési in-
tézmények esetében, az idõskorúak ellátásáról gondos-
kodó otthon is a többcélú társulás fenntartásába került.
Az átszervezést követõen az intézmény már nem csak
átmeneti szállást adó, hanem végleges elhelyezést is biz-
tosító otthonná vált. Az intézmény épületének korszerû-
sítése és bõvítése a ciklus folyamán megtörtént.

Az önkormányzat családsegítõ és gyermekjóléti felada-
tainak ellátásáról az elmúlt négy esztendõben a többcélú
kistérségi társulás intézményeként mûködõ családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat keretében gondoskodott. A szobi
székhellyel megalakult szolgálat munkájának segítése cél-
jából, az önkormányzat használatba adta számára a szak-
orvosi rendelõintézet - ma üresen álló - Ipolysági utcai
épületét. Az épület pályázati úton történõ felújítása, kor-
szerûsítése ez év õszére fejezõdik be.

Beruházások,
fejlesztések

Szob-Márianosztra-Nagybörzsöny
erdei kisvasút turisztikai

célú helyreállítása
A Börzsöny erdei kisvasút Szob-Márianosztra sza-

kaszának turisztikai célú helyreállítása 2008-ban feje-
zõdött be. Az Európai Unió és a Magyar Állam által
támogatott, 610 millió forintot meghaladó összköltség-
gel felújított szakaszon mára beindult a menetrendsze-
rû közlekedés.  Az önkormányzat a kisvasút uniós
pénzbõl történt felújításán túl, kapcsolódó beruházás-
ként megvásárolta a volt gazdasági vasút területének
egy részét szerelõmûhely, illetve a kisvasút jármûpark-
jának tárolása céljából. Az utazóközönség kiszolgálá-
sa érdekében hazai  pályázati forrásból a kisvasút szo-

Interaktív tábla az iskolánkban

A kisvasút végállomása

Elindult a vonat

Bölcsöde: a minicsoport “munka” közben



bi végállomásán esõbeállót építtetett.
Itt kell említést tennünk arról az Európai Unióhoz be-

nyújtott pályázatról, amely a kisvasút szobi szerelõ mû-
helyének kialakítását,  a Márianosztra - Nagyírtás-
puszta  közötti  szakaszának  megépítését, illetve a kis-
vasút Nagyírtáspuszta-Nagybörzsöny közötti szakaszá-
nak felújítását célozta meg. Az elsõ fordulóban nyertes
pályázat a partnerpályázó önkormányzat szükséges ön-
erõ tekintetében megnyilvánuló együttmûködési hiánya
miatt meghiúsult. Az elõttünk álló önkormányzati cik-
lusban jó esély van akár jobb feltételekkel is pályázatot
nyerni.

Csatorna- és
vízhálózat fejlesztése

Befejezõdött a város
csatornarendszerének kiépítése

A települési szennyvízcsatorna-hálózat még hiányzó
mûtárgyainak (rácsatlakozási csonkok, gerincvezetékek)
kiépítése, 150 millió forintos összköltséggel 2007 tavaszára
elkészült. Az elkészült csatornahálózat még ugyanezen év
decemberében vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. Az
önkormányzat az elkészült hálózatot üzemeltetés céljából
a DMRV ZRt-nek, mint térségi szolgáltatónak adta át. A
beruházás eredményeként a város csatornázottsága teljes
lett, azonban egyes lakóházak esetében, azok mélyebb fek-
vése miatt a rácsatlakozás csak házi beemelõvel oldható
meg.

Felszíni vízrendezés
A helyi felszíni vizek kezelése egyre komolyabb prob-

lémát jelent a települések számára. Ezért döntött úgy Szob
Város Önkormányzata, hogy vezetõ szerepet vállalva, több
településsel összhangban elkészítteti a város felszíni víz-
rendezésének tervét, hiszen a jövõben tervek nélkül (pá-
lyázati úton) forrást nem lehet szerezni e probléma kezelé-
sére. A Szlovák-magyar települések egységes szemléletû
vízgazdálkodása az Ipoly mentén címû tervdokumentáció
elkészítése 2007 augusztusában befejezõdött. A 6 magyar-
országi és 4 szlovákiai településre kiterjedõ tervdokumen-
tum elvi vízjogi létesítési engedélyt kapott, a pályázatban
foglaltaknak megfelelõen.

A felszíni vízkezelés tárgyköréhez tartozik, hogy a gödi
víztársulattal együttmûködésben felszíni vízelvezetõ csa-
tornák épültek, illetve újultak meg az egyházi temetõ Tompa
Mihály utcai oldalán, illetve a préskerti fatelep környeze-
tében.

Árvízvédelem és Duna-program
Az utóbbi évek rendkívül szeszélyes idõjárása a már

megszokotthoz képest megnehezítette a Duna folyam
melletti életünket. Az elmúlt idõszakban szinte nem volt
olyan év, amikor legalább egy alkalommal ki ne lépett
volna a folyam medrébõl. A veszélyeztetett ingatlanok
jelenleg bevédhetetlenek, szinte visszafordíthatatlan ká-
rokat okoz az ár az ott élõknek. Ebben az évben is, júni-
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Csatornaépítés: munkában a gépek

Munkában az árvízi védekezõk

Rekordközeli vízállással tetõzött a Duna 2010-ben



us elején alig 20 centiméterrel elmaradva a 2006-ban
mért legmagasabb árvízszinttõl tetõzött a Duna. Az idén
is az érintettek, fegyelmezett, kitartó munkájának és a
Központi Mûhely, a közfoglalkoztatottak és a polgárõr-
ség összefogásának köszönhetõen a károkat a lehetõ leg-
kisebbre csökkentve került sor az árvízi védekezésre. A
település ismét tanúbizonyságot tett az összefogásról.
A helyreállítás és kárenyhítés kérdése - tekintettel az
országot sújtó komoly, hasonló természetû káresemé-
nyeire - jelenleg még központi intézkedés hiányában
várat magára.

Kiutat jelenthet városunk számára ebbõl a helyzetbõl
az Európai Unió által több éves megvalósulással tervezett
ún. Duna-program. Kemény és kitartó, a helyzetet jól is-
merõ és azt pontosan feltáró érdekérvényesítõ tárgyalásokra
lesz szükségünk ahhoz, hogy az unió ilyen célra tervezett
forrásaiból az árvízvédelem céljára minél többet nyerhes-
sen el városunk.

Ivóvízhálózat bõvítése
a Szabad Ifjúság utcában

Minden önkormányzatnak törvényben elõírt kötelezett-
sége, hogy biztosítsa az adott településen élõk egészséges
ivóvízzel történõ ellátását. E törvényi kötelezettségének ele-
get téve, régi hiányt felszámolva a Szabad Ifjúság utcában
CÉDE pályázaton elnyert forrásból kiépíttette az ivóvízve-
zetéket, biztosítva ezzel az ott élõk egészséges vízellátását.

Út- és járdaépítés
Megújult járda

a Dózsa György utcában
Az önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el a

rossz állapotú, ugyanakkor kiemelt jelentõségû és nagy
forgalmat bonyolító Dózsa György utcába lévõ járda fel-
újítására. A 330 méter hosszan megépült aszfaltjárda a
kapubejáróknál viacolor burkolatot kapott.

Aszfaltjárda és út
az Ipolysági utcában

A  P+R parkoló építéséhez kapcsolódóan a parkoló és a
MÁV vasútállomás között (Ipolysági utca) közvilágítással
ellátott aszfaltburkolatú utat és járdát építtetett az önkor-
mányzat.

Viacolor járda és parkoló a
polgármesteri hivatal elõtt

A polgármesteri hivatal elõtti udvar átalakítása, illet-
ve az épület elõtti járdaszakasz és parkoló megépítésére
szintén pályázaton elnyert forrásból került sor. A beru-
házás keretében a hivatal épületét körülölelõ kõ- és léc-
kerítés elbontása, a belsõ udvar rendezése és az épület
akadálymentesítése is megtörtént. A hivatal elõtt kiala-
kított parkoló és a felújított járdaszakasz viacolor bur-
kolatot kapott.
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330 méter hosszan épült új járda a Dózsa György utcában

Aszfalt burkolatú út és járda épült az Ipolysági utcában

Térkõ burkolatot kapott a Szent László utca



P+R parkoló építése
 A korábban már említett Börzsöny erdei kisvasút épí-

téséhez kapcsolódott a mintegy 120 millió forintos uniós
támogatásból megépített 102 személygépkocsi és 6 busz
befogadására alkalmas, kerékpártárolóval rendelkezõ  P+R
parkoló. A parkoló az elképzelések szerint a kisvasúttal
közlekedõkön túl, a MÁV és a Volán járataival utazók (to-
vábbutazók) személygépjármûvei számára jelent bizton-
ságos jármû elhelyezési körülményeket. A parkolóban el-
helyezett gépjármûvek biztonságára a rendõrõrsre bekö-
tött térfigyelõ kamerák ügyelnek.

Sétálóutca kialakítása
A Szob Város Integrált Településfejlesztése program ke-

retében kapott teljesen új térkõ burkolatot a Szent László
tér, a Szent László és az Iskola utca. Az utcák földkábeles
megoldással kialakított hangulatos kandeláberes kivilágí-
tást kaptak, de a templom díszvilágításának kiépítése is a
program része volt.

Elnyert támogatás kerékpárút
építésére

Az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút Szob-Zebegény
közötti szakaszának megépítésére pályázati úton 120 mil-
lió forintot nyert el az önkormányzat. Jelenleg, a lefolyta-
tott közbeszerzési eljárások eredménytelensége miatt a ter-
vek módosítása, illetve a módosítás érdekében egyezteté-
sek folynak. Az egyeztetések már csak részletkérdések-
ben és tervezõi szinten folynak, hiszen a MÁV új vezetése
a nyomvonal tervét elfogadta és támogatta, ami egyben
azt is jelenti, hogy kerékpárút hiányzó szakasza minden
bizonnyal megépülhet az elnyert összegbõl. Az új nyom-
vonal a vasúti korona szintet megközelítõ magasságban
helyezkedne el, így az eredeti földmunkáknak mintegy 65-
70 %-a megtakarítható.

Szob Város Önkormányzata a ciklus folyamán részt
vállalt egy határon átnyúló, Szob-Ipolydamásd-Letkés-
Szalka-Bajta-Leléd településeket érintõ kerékpárút tanul-
mánytevének elkészíttetésében. E szakasz megvalósítha-
tósága pályázati kiírástól függ.

Intézményi épületek
korszerûsítése

Szakorvosi rendelõintézet
épületének felújítása

A szakorvosi rendelõintézet külsõ és belsõ felújítása
46 millió forintos összköltséggel, 2007 márciusában fe-
jezõdött be. A felújítás során az épület külsõ hõszigete-
lésének elvégzése mellett, valamennyi nyílászáróját ki-
cserélték. Az épület belsõ helységeiben új járólapokat
fektettek le, a falak csempeburkolatot és új festést kap-
tak, a belsõ nyílászárók felújítása is megtörtént.

Megjegyezzük, hogy az önkormányzat a szakorvosi
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rendelõintézet felújítására és bõvítésére a ciklus folya-
mán több alkalommal nyújtott be uniós forrás elnyeré-
sére pályázatot. Ezen pályázatok sikere esetén a rende-
lõintézetben lehetõség lett volna ún. egynapos beavat-
kozások elvégzésére is. Sajnos pályázatainkat mind-
annyiszor "a pályázat benyújtására jogosító" feltételek-
nek történõ meg nem felelés okán utasították el. Ez azt
jelenti, hogy azon rendelõintézetek pályázata részesül-
hetett csak támogatásban, amelyeknek az ellátási kör-
zetéhez tartozó  települések lakosságszáma a 15.000 fõt
meghaladja. Esetünkben ez a lakosságszám csak akkor
lett volna biztosítható, ha Nagymaros város is csatlako-
zik a szobi rendelõintézet ellátási körzetéhez. Ez a kez-
deményezésünk azonban meghiúsult.

Szakorvosi rendelõintézet
Ipolysági úti épületének

átalakítása
A jelenben is folyik a szakorvosi rendelõintézet Ipoly-

sági úti épületének teljes átépítése, amelynek keretében az
épület új tetõfedést, szigetelést, új nyílászárókat kapott, és
a beruházás hátralévõ részében teljes belsõ felújításon esik
át. Az uniós támogatásból felújított épületben  a jövõben a
családsegítõ, gyerekjóléti és védõnõi szolgálatok kapnak
elhelyezést.

Gondozási Központ
korszerûsítése, felújítása

A Gondozási Központ, vagy közismertebb nevén idõ-
sek otthona bõvítése és korszerûsítése pályázati úton el-
nyert 15 millió forintos támogatási összegbõl valósult meg.
A beruházás következtében az intézmény ideiglenes szál-
lást adó otthonból, végleges szállásnyújtó intézménnyé
válhatott. Ez a korszerûsítés és bõvítés, más beruházások-
tól eltérõen teljes egészében pályázati forrásból valósult
meg, önerõt nem igényelt.

Napsugár Óvoda korszerûsítése
A Napsugár Óvoda a mögöttünk hagyott önkormány-

zati ciklus folyamán különbözõ pályázatokon elnyert for-
rásoknak köszönhetõen jelentõs korszerûsítésen esett át.
Az intézmény épületének hõszigetelése, nyílászáró cseré-
je, tetõfelújítása, fûtés korszerûsítése és új játszóudvar ki-
alakítása is ennek a ciklusnak az eredménye.

Mûvelõdési ház részleges
felújítása, udvarának kinyitása

A már említett, és az Európai Unió által 500 millió fo-
rinttal támogatott Szob Város Integrált Településfejleszté-
se program keretében egyebek mellett megtörtént a mûve-
lõdési ház épületének részleges felújítása. Nyílászárók cse-
réje, külsõ hõszigetelés és a tetõfedés cseréje mellett moz-
gáskorlátozottak által is használható vizesblokkok kerül-
tek kialakításra, de az épületben kapott helyet a Börzsöny
Turisztikai Iroda is. A mûvelõdési ház udvarának a Szent
László tér irányába történõ kinyitásával és bemutató pavi-
lonok felállításával teljesen új hangulatú környezet alakult
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itt ki. Ez, az újonnan kialakított tér adott otthont a közel-
múltban hagyományteremtõ szándékkal, elsõ alkalommal
megrendezett Börzsöny Gyümölcsvásár (gyümölcsfeszti-
vál) rendezvénynek is.

Polgármesteri hivatal
felújítása, akadálymentesítése

A polgármesteri hivatal régi épületszárnyának és a hoz-
zá tartozó házasságkötõ épületének teljes külsõ felújítása
(hõszigetelés, nyílászárók és tetõhéjazat cseréje) Szob Vá-
ros Integrált Településfejlesztése címû program keretében
uniós forrásból valósult meg. A program a hivatal épülete
mögött található kert rendezését is tartalmazta, ahol házas-
ságkötõ park és pavilon került kialakításra.

A polgármesteri hivatal új épületszárnyának ügyfélbarát
átalakítása jegyében CÉDE pályázati forrásból támogatást
nyert el az önkormányzat, amelybõl egy korszerû váróhe-
lyiség (falra felhajtható székek, csempeburkolat) és elektro-
nikus ügyfélhívó rendszer (infokom-munikációs akadály-
mentesítés) üzembe helyezése történt meg.

Szintén a polgármesteri hivatal új épületszárnyát érin-
tõ beruházás volt a ciklus folyamán az épületrész  tetõ-
terének beépítése. A pályázati forrásból kialakított új iro-
dahelyiségeket, tárgyalóteremet és szociális blokkot je-
lenleg a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete
bérlemény formájában használja.

Zeneiskola épületének
fûtéskorszerûsítése

A Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
fûtési költségeinek csökkentése érdekében az önkormány-
zat az épületegyüttes fûtésrendszerét két  részre - igazod-
va az egyes épületrészekhez - szétválasztatta. A fûtésrend-
szer szétválasztásával lehetõség lesz arra, hogy az intéz-
ménynek csak azon épületrészét fûtsék, amely aktuálisan
használatban van.

Intézményi energiatakarékosság
A polgármesteri hivatalban, az óvodában, az iskolában,

a szakorvosi rendelõintézetben, a zeneiskolában, a idõsek
otthonában, a háziorvosi rendelõben, a mûvelõdési ház-
ban és a könyvtárban új, energiatakarékos fényforrások
kerültek felszerelésre.

Városkép és egyéb
szolgáltatások a

jelenben és a jövõben
Öreg temetõ kerítésének

felújítása
Bár az öreg (egyházi) temetõ kerítésének építése köz-

vetlen önkormányzati forrást nem igénylõ beruházás volt,
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mégis mint önkormányzati közremûködéssel megvalósult
eredményt kell itt számba vennünk. A közadakozásból
megvásárolt kerítéselemek beépítését az önkormányzat
központi mûhelyének dolgozói végezték el. A kerítés épí-
tésével párhuzamosan a temetõ Tompa Mihály utcai olda-
lán nyílt árkos csapadékvíz elvezetõ rendszer és parkolási
lehetõség létesült. A polgármesteri hivatal épületét koráb-
ban körülölelõ kerítés kovácsoltvas kapui is itt kerületek
beépítésre.

Laczko-kereszt áthelyezése
Jelentõsebb önkormányzati ráfordítást nem igénylõ,

ugyanakkor mindenképpen említésre méltó cselekedet volt
az ún. Laczko-kereszt közterületen történõ elhelyezése. A
kereszt (régi) új helyének környezetében - a Rigó utcában
- köztéri padok elhelyezésével pihenõparkot alakított ki
az önkormányzat.

Pályázat hajóállomás építésére
Az önkormányzat az idei évben pályázatot nyújtott be

hajóállomás építésére a Luczenbacher-sétány Duna-parti
torkolatához tervezett helyszínnel. A pályázati dokumen-
tumban elkészített tanulmányterv egy úszó mûtárgyat, a
létesítmény szociális objektumát és a vízi jármûvek sza-
bályszerû kikötési lehetõségét tartalmazzák. A Szob gesz-
torságában elkészült pályázatban, több Duna-parti telepü-
léssel egyetemben a Mahart PassNave hajózási társaság a
partnerpályázó.

Információs táblák kihelyezése
Az önkormányzat régi adósságát pótolta azzal, hogy pá-

lyázati forrásból a településen utcanév - és útbaigazító táb-
lákat helyeztetett ki, ami sok - sok éves pályázatfigyelés
és törekvés eredménye volt.

Szelektív hulladékgyûjtés
megszervezése

A környezetvédelmi szempontok szem elõtt tartása (hul-
ladék összegyûjtése, újrahasznosítása), és az igényesebb,
tisztább közterületek érdekében a város több pontján sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigetek kerültek kiépítésre, ahol mû-
anyag palackok, üvegek stb. külön -külön konténerbe tör-
ténõ elhelyezésére nyílik lehetõség. A kis méretû elektroni-
kai hulladékok (elemek) gyûjtésére az önkormányzat intéz-
ményeiben (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal) elhelye-
zett gyûjtõedényekben történik. A családsegítõ szolgálat
közremûködésével használtruha gyûjtõ konténerek kerül-
tek kihelyezésre a posta és szakorvosi rendelõintézet elõtt.

Az önkormányzat internetes
megjelenése

A ciklus elején az önkormányzat célkitûzésként fogal-
mazta meg az interneten  történõ megjelenésének  korsze-
rûsítését. Szob város hivatalos honlapja az elmúlt négy
évben jelentõs fejlesztésen ment keresztül, amely mind
megjelenését, mind pedig az ott elérhetõ adattartalmat érin-
tette. A honlap korszerûsítése, fejlesztése és folyamatos
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frissítése mind a mai napig folyamatosan történik.

A jövõ tervezése
A településfejlesztésnek mindenképpen átgondolt stra-

tégiai - tervezési alapokon kell nyugodnia. Napjainkban
egy városunkhoz hasonló méretû és teljesítõképességgel
bíró magyarországi település  fejlesztéseire nagy mérték-
ben  hatással vannak az aktuális pályázati kiírások. Mind-
emellett a saját adottságok és lehetõségek markáns köve-
tése elhagyhatatlan és meghatározó. Épp ennek tudatával
alkotta meg önkormányzatunk a városfejlesztési stratégiá-
ját, akcióterületi tervét, és aktualizálta a rendezési tervét:
téve mindezt nagyrészt pályázati  forrásból.

Az önkormányzat
munkahelyteremtése

Mindenek elõtt azt az általános foglalkoztatást befolyáso-
ló tényezõket kell sorra vennünk, amelyek az elmúlt 4 évben
településünk foglalkoztatási helyzetére hatással voltak.

Sajnos településünk esetében több olyan foglalkoztatá-
si helyzetet hátrányosan  érintõ esemény (Szobi Szörp Zrt.
bezárása, a Schengeni csatlakozás következményei - vá-
mosok, határõrök álláshelyeinek átszervezése -, a gazda-
sági világválság) történt, amelynek  kezelésében  az ön-
kormányzat a  tõle telhetõ mértékben igyekezett részt vál-
lalni. Itt említhetjük meg a különbözõ környékbeli nagyobb
foglalkoztató társaságok (Suzuki, Samsung, Nokia) állás-
ajánlatainak közvetítését, állásbörzéiknek, munkavállaló
toborzó rendezvényeiknek megszervezését, és ezekre he-
lyiség biztosítását.

Az önkormányzat részt vállalt különbözõ átképzésekre
való beiskolázások szervezésében, betanított munkás tan-
folyamok megszervezésében (targoncakezelõ, motorfûrész
és motoros fûkasza kezelõ, szakács és könnyûgépkezelõ
tanfolyam).  Emellett részt vett minden olyan  programban
(közmunkaprogram, közcélú foglalkoztatás, parlagfû prog-
ram, társadalmi megújulás operatív program, út a munkába
program), amellyel a helyben munka nélkül maradt lako-
sok foglalkoztatását célozta megoldani. Jelen pillanatban az
önkormányzatnál a fent jelzett foglalkoztatási programok
körébõl 49 munkavállaló áll munkaviszonyban.

Egészségügy
Az önkormányzat két háziorvosi körzetben gondosko-

dik az egészségügyi alapellátásról. A ciklus során az Or-
szágos Alapellátási Intézettel kötött megállapodás eredmé-
nyeképpen sikerült a helyettesítéssel ellátott egyes számú
háziorvosi körzetben orvost alkalmazni.

Stabilizálódott a szakorvosi rendelõintézet mûködése,
amit segített a korszerûsített  gyógyászati eszközpark és
az infúziós terápia lehetõségének megteremtése.  Növeke-
dett az ellátott betegek száma, így a központi finanszíro-
zási többlet biztonságosabbá tette az intézmény mûködé-
sét.

A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításában az
önkormányzat állandó lakosonként évi 1200 forint össze-
gû hozzájárulást vállalva, közel 3,5 millió forintot ad  át az
ellátást nyújtó társaságnak.

Az önkormányzat a településen élõk egészségét veszé-
lyeztetõ parlagfû és egyéb allergén gyomnövények gyérí-
tési akcióiban folyamatosan részt vesz. Ugyancsak komoly
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összeget fordít a légi és földi szúnyoggyérítés elvégezteté-
sére is. Folyamatosan, heti egy alkalommal történik a köz-
területi hulladékgyûjtõk ürítése. A közparkok, sportléte-
sítmények, játszóterek és egyéb közterületek területén ta-
vasztól õszig folyamatos a fûvágás.

Oktatás, mûvészet, kultúra
Az oktatásügyben minden anyagi eszközt megad az ön-

kormányzat ahhoz, hogy a nevelõ-oktató munka a lehetõ
legjobb, és legkorszerûbb feltételek között történjen. Ez je-
lenti a kötelezõ taneszköz jegyzéken túl a korszerûbb okta-
tástechnikai eszközök, az óvodában pedig készségfejlesztõ
és mozgáskoordinációs fejlesztõ játékok beszerzését.

A zeneiskola továbbra is az önkormányzat teljes egé-
szében saját fenntartású intézménye maradt. A szakmai
munka színvonalát és hírnevét emelendõ igazgatójának
Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoramûvészt
bízta meg az önkormányzat. Itt kell megemlíteni az igaz-
gató úr által kezdeményezett zeneszerzõi szoborpark elsõ,
Kodály Zoltánról bronzból készült mellszobrot, amelyet a
zeneiskola kertjében állítottunk fel. A zeneiskola mûkö-
dési területe Szobot, mint székhelytelepülést nem számol-
va Vámosmikola, Letkés, Bernecebaráti és Verõce telepü-
lésre terjed ki, mely települések közül ez utóbbi kettõben
a mögöttünk lévõ önkormányzati ciklusban indult be a ze-
neoktatás.

A város nevezetessége lehet a vasútállomás épületének
homlokzatán elhelyezett, a híres zeneszerzõ édesapjára,
Kodály Frigyesre emlékeztetõ márványtábla, amelynek
elhelyezését a Börzsöny Múzeum Baráti Köre kezdemé-
nyezte és szervezte. A Börzsöny Múzeum Baráti Köre az
önkormányzattal együttmûködve szervezte meg Szobra a
mûvelõdési házba az Erdõk a Börzsönyben címû országos
konferenciáját. Itt említjük meg örömmel a Börzsöny vi-
dék negyedik kötetének megjelenését: Koczuba József:
Gombák a Börzsönyben címmel. Az önálló kötet szintén a
Börzsöny Múzeum Baráti Köre gondozásában, egyebek
mellett önkormányzatunk támogatásával jelent meg.

Az önkormányzat a helyi alkotó mûvészek és alkotása-
ik település határain túli megismertetésében, bemutatásá-
ban több alkalommal is közremûködött. Többek között így
került sor Micsei F. László és Szabó Imre mûvészek
Somogyszobon történõ személyes bemutatására, a Danu-
bius Táncegyüttes erdélyi tánctáborainak támogatására, a
Dunakanyar Fúvósegyüttes és a Danubius Tánceggyüttes
lengyelországi Lacko testvérvárosban való fellépésének
megszervezésére, az utazás költségeinek átvállalására

Értékeink védelmében
Eddig még nem tapasztalt eseményre került sor 2008 de-

cemberében a Dunameder lehatárolása céljából indult eljá-
rás miatt. A Köztársaság utca-Árpád utca-Táncsics Mihály
utca és a Duna közötti területet egyetlen tolvonással a fo-
lyam medrévé kívánta nyilvánítani a döntéshozó. Ez a szak-
mai oda nem figyelésen túl (hiszen még a Giribi lakótele-
pen is voltak érintett ingatlanok), rendkívül egyoldalú, egyez-
tetést nélkülözõ döntése volt a jogalkotónak. Ez ellen az
önkormányzat a lakosságot (tulajdonosokat) bevonva nyi-
latkozatot juttatott el az eljáró hatósághoz, melyben tiltako-
zását fejezte ki az eljárás ellen. Mindezen lépés rendkívül
eredményesnek bizonyult, hiszen a jogalkotó rendelkezé-
sének végrehajtását felfüggesztette. Így az érintett telepü-
lésrészen élõk ingatlanainak értéke nem szenvedett csorbát.

Szobi Hírnök    Önkormányzati számvetés                                      11

A városfák ültetése 2010-ben

Mintaesküvõ

Karácsonyi forgatag 2009-ben



Települési közélet
Egy település az ott élõk aktív közremûködésével, köz-

életi szerepvállalásával válik igazán élõvé. Ennek leghaté-
konyabb eszköze a civil, önszervezõdõ közösségek, egye-
sületek megléte. Hála a közösségeket szervezõ aktív sze-
mélyeknek és az abban szívesen tevékenykedõknek, szá-
mos, jól mûködõ szervezõdéssel büszkélkedhet városunk.
Az önkormányzat a helyi közösségeket támogató alap lét-
rehozásával rendszeresen pályázati lehetõséget biztosított
a helyben mûködõ civil szervezetek mûködési költségei-
nek kiegészítésére. A helyben alakult civil szervezetek mû-
ködését az önkormányzat a tulajdonában lévõ helyiségek,
illetve területek ingyenes használatba adásával is igyeke-
zett elõsegíteni. A város szinte valamennyi rendezvényén
e helyi közösségek vagy aktív szereplõként, vagy szemlé-
lõ résztvevõként jelen vannak.

A városkarácsony ünnepségének teljesen új formát adott
a 2008-ban elsõ alkalommal megrendezett “Karácsonyi
forgatag”. A teljes egészében lakossági és kisközösségi
kezdeményezésbõl kinõtt rendezvény az éves, visszatérõ
rendezvények talán legszebbikévé és legmeghittebbé vált
mindössze két év alatt.

A lakosság folyamatos biztonságérzetének növelése
céljából képviselõi kezdeményezésre a településen polgár-
õrség alakult. Az önkormányzat és a polgárõrség együtt-
mûködése kitûnõ, elegendõ itt csak utalnunk az árvízi vé-
dekezés, illetve a városnapi rendezvény alkalmával a pol-
gárõrség részérõl tapasztalt segítségnyújtásra.

Szob és vonzáskörzete
A Szobi kistérség néven ismert város és környéke sajátos

változáson ment át ebben a ciklusban. A jogszabályi és fel-
adatfinanszírozási változások miatt számos önkormányzati
alapfeladat került át kistérségi fenntartásba. Az orvosi ügye-
let, a teljes szociális ágazat, az oktatási alapintézmények, a
belsõ ellenõrzés mind-mind a szobi kistérség keretében lét-
rejött ún. többcélú társulás keretébe szervezõdtek. A térségi
fejlesztés - akár tervezés, akár közvetlen beruházás tekinte-
tében is - sok esetben a kistérségi társulás vezetésével törté-
nik. Így újult  meg a kistérség által elkészíttetett tervek fel-
használásával, kiemelt programként a Magyar Közút beru-
házásában a Szobot Bernecebarátival összekötõ 1201 szá-
mú fkl út. Szintén kistérségi kezdeményezésre készültek el
uniós pályázati forrásból az Ipolydamásd-Helemba,
Vámosmikola-Ipolypásztó közötti Ipoly-hidak tervei is. A
tervek alapján benyújtott pályázat kedvezõ elbírálást kapott
és igen rövid idõn belül - amennyiben az államközi egyez-
mény erre kiterjed - megépülhetnek az említett települése-
ket összekötõ hidak is. Mindezen elért sikerekben és a jö-
võben remélt eredményekben meghatározó volt és az is lesz
Szob vezérhajó szerepe.
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Kedves Szobi Polgárok! Tisztelt Olvasók!

A kezében tartott kiadvány "számvetés" címet kap-
ta. Ezért is törekedett lényegében minden részletében
arra, hogy a fejlesztésekre, változásokra irányítsa az
Olvasó figyelmét. Az elmúlt négy év történése nyilván
nem csak ennyi, hanem ennél jóval több és összetet-
tebb. Elég, ha csak arra utalunk, hogy a mûködés fi-
nanszírozására a központi költségvetés évente átlag-
ban 160 millió forint körüli támogatást biztosít. Ezzel
szemben a mûködés kiadásai meghaladják a félmilli-
árd forintot. Láthatóan a puszta mûködés is a gazdál-
kodás tekintetében rendkívül nagy kihívás. A meglévõ
önkormányzati intézmények és szolgáltatások folya-
matos biztosítása rendkívül koncentrált és megfontolt
döntéseket és intézkedéseket igényelnek, melyek rész-
letezésére e helyütt nem tértünk ki. Az önkormányzati
tevékenységgel összefüggõ minden egyébrõl részlete-
sen számot adott a városunkban havonta megjelenõ
Szobi Hírnök. Továbbá mindezeket dokumentálják a
testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, amelyek vá-
rosunk könyvtárában mindenki számára szabadon hoz-
záférhetõek.

E számvetés összegzéseként kijelenthetjük, hogy a
2006-2010 közötti önkormányzati ciklusban Szob vá-
ros egymilliárd kétszázmillió forintot meghaladó összegû
beruházást hajtott, illetve hajt végre a településen. Ezt,
ha összevetjük az éves központi mûködési finanszíro-
zás mértékével, látható, hogy közel nyolc év mûködési
célú központi támogatásának megfelelõ összegben tör-
tént fejlesztés ebben a ciklusban. Mindez úgy, hogy eköz-
ben a mûködõképességét az önkormányzat megtartot-
ta, sõt intézményhálózatát bõvítette. Más megközelítés-
ben úgy is fogalmazhatunk, hogy az elmúlt ciklusban
az önkormányzat vagyongyarapodása meghaladta az
1,2 milliárd forintot. A települési közösség vagyona úgy
nõtt 1,2 milliárd forinttal, hogy a meglévõ vagyonából,
mintegy 25 millió forint értékû vagyontestet értékesített
(három ingatlan) és mindösszesen 66 millió forint, 20
év futamidejû, rendkívül kedvezõ  kamatozású (3 %),
forint alapú hitelt vett fel.

2010. október 3-án ismét urnákhoz járulunk, hogy
megválasszuk a következõ önkormányzati ciklusra a
város képviselõit és polgármesterét. A hatályos szabá-
lyozás alapján, a korábbiaktól eltérõen településünkön
hat önkormányzati képviselõt választunk. A szavazóla-
pon bármely választópolgár hat fõnél kevesebb képvi-
selõ-jelöltre is voksolhat, de ha hat fõnél többre sza-
vaz, úgy szavazata érvénytelen lesz. A polgármester-
jelöltek közül csak egy fõre lehet érvényesen szavazni.

A Képviselõ-testület arra kéri városunk polgárait,
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a vá-
lasztáson, hiszen mindannyiunk közös ügyérõl, Szob
város jövõjének alakulásáról döntünk 2010. október
3-án. Kérjük Önöket, hogy a szavazáson méltósággal
és a választópolgári felelõsség szem elõtt tartásával
vegyenek részt.

Végezetül hálásan mondunk köszönetet mindazon
választópolgároknak, akik szavazatukkal 2006-ban
minket tiszteltek meg. Valamennyiünknek mindvégig
felemelõ és megtisztelõ feladat volt a helyi közélet szol-
gálata.
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