Tájékoztató
a képviselő-testület szeptember 10-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről. Semmelweis Nap
alkalmából július 2-án a polgármester Gibuszné Mitták Katalin védőnő részére polgármesteri dicséret
kitüntetést adott át.
A Piszkei ltp. fűtési per ügyében a Győri Ítélőtábla, mint II. fokú szerv meghozta döntését: az I. fokú
ítéletet megsemmisítette, eljárási és egyéb jogi hiányosságok nagy számára tekintettel.
Második napirendben a testület módosította a 2013. évi költségvetést. A támogatások és a finanszírozási
bevétel 19m Ft-tal növekedett. Ezt követően vita nélkül elfogadásra került a költségvetés 2013. évi I.
félévének teljesítéséről szóló beszámoló.
Az Önkormányzat gazdálkodási helyzete 2013-ban az elmúlt évekhez képest lényegesen stabilabbá vált.
2012-ben két alkalommal kapott Önkormányzatunk Önhiki támogatást, valamint az első félévben az
állam adósságkonszolidáció keretében adósságállományunk 40 %-át átvállalta. Szintén 2013 januárjától
lényeges változás történt a finanszírozási rendszerben, így az önkormányzat által ellátott feladatok jóval
nagyobb százalékát finanszírozza meg az állam. Az önkormányzat az elmúlt évben jelentős
kiadáscsökkentő, megszorító intézkedéseket tett a helyzet kezelésére. Ezek együttes hatásának
eredménye, hogy 2013-ban a gazdálkodásunk stabilizálódott.
A képviselők rendeletet fogadtak el az államháztartáson kívüli támogatások rendjéről, mely elsősorban a
sportegyesület és a városi alapítvány támogatási rendjét szabályozza.
Elhangzott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója, a nemzetiségi önkormányzat minimális
bevételeiből füzetcsomaggal támogatta a rászorultakat.
Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, minden pályázó hallgató
ösztöndíját 5.000 Ft/hó-val egészíti ki az önkormányzat. A részletekről október elején, a városi honlapon
bővebb információt adunk.
Ezt követően módosításra került a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja, kiegészült a
panaszjog és a helyettesítés szabályaival.
A testület döntött az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek új nevéről. A változásokról szóló
tájékoztató alább található.
Az önkormányzat elővásárlási jogával élve döntött arról, hogy megvásárolja a Coop (volt CBA) épület
melletti beépítetlen terület ½ részét, így az ingatlan egyedüli tulajdonosává válik. A vásárlás forrása a
kikötő-üzemeltetés során fel nem használt összeg volt.
A testület - a hozzá eljuttatott Komlóska község kérelme alapján - határozott arról, hogy Lábatlan
jelképesen egy marék föld és kő adományozásával támogatja a Normafánál létesítendő Engesztelő
Kápolna megépülését.
A képviselő-testület üléséről készült felvétel vágatlanul megtekinthető a városi honlapon.

