Tájékoztató a képviselő-testület 2005. február 15-i üléséről.

A két ülés közötti események tájékoztatója tartalmazta, hogy Lábatlan település fejlődése érdekében kifejtett több
éves munkájukért, a testület által elismert személyek részére a köszönetet kifejező emléklap átadása a 2004. évi
záróülésén megtörtént. Emléklapban részesült: Szőnyeg János, Fekete István, Sztankovics Ferenc, Fülöp Ferencné,
Ádám Botond, Varga Sándor, Debnárik Tibor, Szolvik József és Dr. Herczegh Pál. Gratulálunk nevezetteknek az
elismeréshez.
A továbbiakban a 2005-ös év első testületi ülésén a következő napirendekben hoztak döntést a képviselők:
Sor került az önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének módosítására. Ennek eredményeképpen az elmúlt év
költségvetési főösszege 1.106.211 e Ft-ra emelkedett, ami 37.828 e Ft növekedést jelent a bevételi és a kiadási
oldalon egyaránt.
A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2005. évi költségvetését. Sajnos a városi rang elnyerése nagyobb
támogatással nem jár, a normatívák minimális mértékben emelkedtek, így az idei évre tervezett bevételi főösszeg
886.089 e Ft, ami a 2004. évi várható bevételi teljesítéshez képest 19 %-os csökkenést mutat.
A város oktatási és nevelési intézményeinek, valamint a Gondozási Központnak (volt Idősek Klubja) napi étkeztetésére
vonatkozó térítési díjemelést a képviselők az inflációval kisebb mértékben, 6 %-ban határozták meg. Ennek
megfelelően a térítési díjak a következők:
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Gondozási Központban fizetendő térítési díjak (Ft.)
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A térítési díjak a 15 %-os ÁFA-t tartalmazzák.

A Gondozási Központban a szolgáltatási díjakat a képviselőtestület az alábbiakban állapította meg:
-

Ebédhordási díj: 40.- Ft/napMosás: 400.- Ft/adag
Gondozási díj: 300.- Ft/óra
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5
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visszatérítést
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Módosította a képviselőtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendeletét. Az infláció mértékével (6.8 %) emelkedtek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, a mezőgazdasági
művelési ágú ingatlanok haszonbérbeadási és az önkormányzati tulajdonú területek használati díja.
A Rákóczi F. út 138- 140. sz. alatti bérlakásokra a Belügyminisztérium állományában lévő dolgozók bérlőkijelölése
megtörtént.
Városunkban 2005. június 30-ig kiépítésre kerül egy korszerű, csillagpontos kábel TV hálózat, melyben lehetőség
van különböző előfizetői csomagok választására. A helyi TV-t üzemeltető Elektro Kkt. előterjesztette a csomagok
előfizetési árait, melyet a testület elfogadott. Szociális csomag: 650.- Ft, Basic csomag: 1750.- Ft, Extra csomag:
2650.- Ft. (bruttó árak) A városi rendezvényekről és a testületi ülésekről szóló közvetítések minőségének javítása
érdekében a testület hozzájárult egy DVD író beszerzéséhez.
Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,
Hanem, amelyet szívünkben hordozunk némán, csendesen.
Meghalt Sulyok József

Sulyok József 1990 - 1998-ig önkormányzati képviselő, előtte több évig tanácstag volt. Aktívan képviselte
lakóközössége, településünk lakói érdekeit. Szerette az embereket, segítőkész, közösségi ember volt.
Betegségével szemben már nem tudott felülkerekedni, élete véget ért. A város vezetése és lakossága nevében
búcsúzunk Sulyok József lakótársunktól, Nyugodjon békében!

