Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 17. üléséről 2016. április 11-én

406/2016 sz.
határozat
az előző képviselő-testületi ülés határozatainak teljesítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Az előző képviselő-testületi ülés határozatainak teljesítését
2. Az előző képviselő-testületi ülés képviselői interpellációinak kiértékelését

407/2016 sz.
határozat
Gúta Város 2015-ös évi hulladékgazdálkodásának kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2015-ös évi hulladékgazdálkodás kiértékelését
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy a városi hivatallal együttműködve, dolgozza ki a 2016-os év első
negyedévi hulladékgazdálkodás kiértékelését
Határidő: 2016 október

408/2016 sz.
határozat
Gúta Város hulladékgazdálkodása hatékonyságának növeléséhez és a szakbizottságoknak az erre
irányuló javaslataihoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. vissza nem térítendő pénzügyi kérelem benyújtását „A környezet minősége” operációs
program keretén belül
2. a projekt megnevezése: Biológiailag lebomló kommunális hulladék (BRKO) gyűjtése és
értékesítése
3. önrész összege: 44.117,70 €-t, ami az összes jogos kiadás 5%-a
4. felhívás kódja: OPKZP-PO1-SC111-2016-11
B./ kéri
1. a polgármestert, hulladék szelektálásának növelésére irányuló kampány bebiztosítására két
szakaszban a 2016-os évben

409/2016 sz.
határozat
Gúta Város önkormányzati rendeletéhez, amely a város tulajdonában lévő bérlakások és egyéb
lakásegységek bérlési feltételeit szabályozza
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. hogy a javaslat a város önkormányzati rendeletére, amely a város tulajdonában lévő bérlakások
és egyéb lakásegységek bérlési feltételeit szabályozza, a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről
szóló törvény 6§ 3 bek. alapján 2016. 3. 24-én kifüggesztésére került a város hivatali
hirdetőtáblájára és megjelent a város weboldalán
2. Az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a város önkormányzati rendeletére, amely a
város tulajdonában lévő bérlakások és egyéb lakásegységek bérlési feltételeit szabályozza, nem
érkezett semmilyen észrevétel

Gúta Város 4/2016 sz., a város tulajdonában lévő bérlakások és egyéb
lakásegységek bérlési feltételeit szabályozó önkormányzati rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város 4/2016 sz., a város tulajdonában lévő bérlakások és egyéb lakásegységek bérlési
feltételeit szabályozó önkormányzati rendeletét az előterjesztett javaslat szerint

410/2016 sz.
határozat
a telkek ártérképéhez valamint a „Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei“
mellékleteihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. „Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelveit“ és annak mellékleteit az alábbi
módosításokkal:
-3 sz. melléklet 3-as pontjában a reklámtábla elhelyezésének bérleti díját módosítani évi 45,- €/m2re – átszámítva a reklámtábla területére
B./ megszünteti
1. a 2016.2.1-jén a 346/2016 sz. határozattal jóváhagyott „Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapelveit“
411/2016 sz.
határozat
a Gúta TV Kft. 2016. évi beruházási terve finanszírozásának átértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
a.) a Gúta TV Kft. tevékenységéről szóló beszámolót a 06/2015 – 02/2016-os időszakot illetően
az előterjesztett javaslat szerint
B./ jóváhagyja

1. célirányos pénzeszközöket a városi költségvetésből a Gúta TV Kft. szolgáltatásai minőségének
javítására 5.000,- € összegben, annak merítését a 2016-os év II. és III. negyedévében
C./ kéri
1. a polgármestert, Gúta Város statutáris képviselőjét – a Gúta TV Kft. ügyvezetőjét és a felügyelő
tanácsot a Gúta TV Kft. új logója megtárgyalására (forma, szín, vizualizáció, stb.) egy közös ülésen

412/2016 sz.
határozat
Gúta Város településrendezési tervének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város településrendezési terve 5 sz. módosítására több mint 30 napig ki volt
függesztve a város hivatali hirdetőtábláján, és megtárgyalásra került az államigazgatás és az
önkormányzat érintett szerveivel, természetes és jogi személyekkel a T.t. 50/1976 sz., a
területrendezésről és építési rendről szóló törvény (építési törvény) 22 §-ával összhangban
2. az érintett szervek akceptált észrevételei bekerültek Gúta Város településrendezési terve 5
sz. módosításába
3. a Nyitrai Járási Hivatal építési és lakásügyi osztálya az észrevételezési eljárás megtárgyalását
és kiértékelését követően a javaslathoz jóváhagyó álláspontot adott ki az építési törvény 25 §a alapján a 2016.4.11-én kelt OU-NR-OVBPI-2016/018994-2 sz. levelével, melyben
megállapítja, hogy Gúta Város településrendezési terve 5 sz. módosítása és annak beszerzése
összhangban van az érvényes jogi előírásokkal, valamint Nyitra megye településrendezési
terve, mint magasabb fokú településrendezési dokumentáció - kötelező részeivel, és javasolja
azt elfogadásra Gúta Város Képviselő-testületének

B./ egyetért
1. az államigazgatás és az önkormányzat érintett szerveinek, természetes és jogi személyeknek a
településrendezési terv 5 sz. módosításával kapcsolatos észrevételeinek kiértékelésével
C./ jóváhagyja
1. Gúta Város településrendezési tervének 5 sz. módosítását a meghatározott kötelező résszel
együtt
D./ kéri a polgármestert, hogy a városi hivatal közreműködésével:
1. biztosítsa be Gúta Város településrendezési terve 5 sz. módosításának kidolgozását, a
dokumentáció három eredeti példányát, a kötelező részeket meghatározó önkormányzati
rendelet hatályba lépésétől számított két hónapon belül
2. biztosítsa be Gúta Város településrendezési terve 5 sz. módosítása dokumentációjának
letétbe helyezését a Nyitrai Járási Hivatal építési és lakásügyi osztályán, a Gútai Városi
Hivatalban és az illetékes építési hivatalban, és a dokumentáció tartalmáról szóló
regisztrációs lap valamint a jóváhagyásról szóló határozat másolatának elküldését a
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumába.
3. hirdesse ki Gúta Város településrendezési terve 5 sz. módosítását önkormányzati
rendelet formájában, és tegye közzé az építési törvény 27 §-a 4. bek. a) és b) pontja
értelmében

413/2016 sz.
határozat
Gúta Város önkormányzati rendeletéhez, amely Gúta Város településrendezési tervéhez, annak 5 sz.
módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város önkormányzati rendeletére, amely Gúta Város településrendezési
tervének 5 sz. módosítását tartalmazza, a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló
törvény 6§ 3 bek. alapján 2016. 3. 24-én kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtáblájára és megjelent a város weboldalán
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz az önkormányzati rendeletre, amely
Gúta Város településrendezési tervének 5 sz. módosítását tartalmazza, nem érkezett
észrevétel

Gúta Város 5/2016 sz., önkormányzati rendelete, amely Gúta Város
településrendezési tervének kötelező részét határozza meg – 5 sz. módosítás
Gúta Város Képviselő-testülete
jóváhagyja
1.Gúta Város 5/2016 sz., önkormányzati rendeletét, amely Gúta Város településrendezési tervének
kötelező részét határozza meg – 5 sz. módosítás, az előterjesztett javaslat szerint
1. Kötelező szövegrész az 1 sz. melléklet értelmében
2. Kötelező grafikus rész a 2 sz. rajz értelmében – Komplex kataszteri rajz – közhasznú
épületek és a 11 sz. rajz – Közhasznú épületek beépített területen

414/2016 sz.
határozat
a 32. Gútai Vásár műszaki és szervezési bebiztosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 32. Gútai Vásár és Búcsú ütemtervét

415/2016 sz.
határozat
a beszámolóhoz a Közös Építésügyi Hivatal államigazgatás területén végzett tevékenységéről a
2015-ös évben az építési eljárást illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a beszámolót a Közös Építésügyi Hivatal államigazgatás területén végzett tevékenységéről a
2015-ös évben az építési eljárást, kisajátítási eljárást és közutakat illetően, valamint a 2015. évi
kiadások összegét

B./ jóváhagyja
1. a Közös Építésügyi Hivatal költségvetését a 2016-os évre az építési eljárás és közutak területére,
a társult települések hozzájárulásával lakosonként 1,829336 € a dotációval együtt

416/2016 sz.
határozat
a Gútai Közös Tanügyi Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Közös Tanügyi Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz a 2015. évi
költségvetés értékelésével együtt
417/2016 sz.
határozat
a Gútai Városi Rendőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Városi Rendőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2015. évi költségvetés
merítésével együtt

418/2016 sz.
határozat
Gúta Város önkormányzati rendeletéhez, amely a pirotechnikai eszközök használatát szabályozza
szórakoztató és ünnepi célokra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város önkormányzati rendeletére, amely a pirotechnikai eszközök használatát
szabályozza szórakoztató és ünnepi célokra, a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény
6§ 3 bek. alapján 2016. 3. 24-én kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz az önkormányzati rendeletre, amely a
pirotechnikai eszközök használatát szabályozza szórakoztató és ünnepi célokra, nem érkezett
észrevétel

Gúta Város 6/2016 sz., önkormányzati rendelete, amely a pirotechnikai
eszközök használatát szabályozza szórakoztató és ünnepi célokra
Gúta Város Képviselő-testülete
jóváhagyja
1.Gúta Város 6/2016 sz., önkormányzati rendeletét, amely a pirotechnikai eszközök használatát
szabályozza szórakoztató és ünnepi célokra, az előterjesztett javaslat szerint az alábbi mellékletben
feltüntetett szövegmódosításokkal: A Gútai Városi Tanács 2016.4.6-án kelt javaslata az
önkormányzati rendelet néhány rendelkezésének módosítására – tilalom mérséklése

419/2016 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná R.t.-nek tárgyi teher létrehozására vonatkozó
szerződés megkötésére vonatkozó kérelméhez a KO Kolárovo MLYN-VNK jelölésű építkezés
keretén belül elkészített elektromos berendezésekre és vezetékekre

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 14 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a T.t.
369/1990sz törvénye 11§ 4 bek. a.) pontja értelmében, szerződés aláírását tárgyi teher létrehozására
a mellékelt szerződésjavaslat alapján – tárgyi teher létrehozása a gútai kataszterben lévő, a 4941 sz.
tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/743 sz. parcellára -egyéb terület, a 7879 sz.
tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/356 sz. parcellára – beépített terület és udvar, a
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/742 sz. parcellára – egyéb terület, a 4941
sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/633 sz. parcellára – beépített terület és udvar –
a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná R.t. javára meghatározatlan időre. A 309/2015
sz. tárgyi teher a 2016.01.18-ai vázrajzon, a 311/2015 sz. tárgyi teher a 2016.01.19-ei vázrajzon van
bejelölve. A vázrajz készítője a GEODETI Kft. A társaság képviseletében az aláíró JUDr. Hodosy
Szabolcs, a társaság befektetési részlegének igazgatója és Ing. Albertová Xénia, a tulajdonjogi
viszonyokkal megbízott csoport vezetője. A szerződő felek megállapodása alapján az ár: 6,- €/m2.
A leterhelt terület nagysága a vázrajz alapján 1085 m2, ami 6.510,- €-t (hatezer-ötszáztíz eurt)
jelenet.

420/2016 sz.
határozat
PaedDr. Bocko Ján és Ing. Bocková Jana, Ševčenkova 29, pozsonyi lakosok kérelméhez a csörgői
rekreációs területen lévő 28520/2 sz. parcella egy részének eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28520/2 sz. parcella
egy részének eladását - a „C“ regisztrációban vezetett 28520/41 sz. parcella körüli részt, melynek
területe 250 m2 - PaedDr. Bocko Ján és Ing. Bocková Jana, Ševčenkova 29, pozsonyi lakosok
részére

421/2016 sz.
határozat
árverési feltételek meghatározásához a gútai kataszterben lévő 28445/3 sz. parcella eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
- a nyitrai székhelyű REAL AUKTION Kft.-vel kötendő árverési megbízásra vonatkozó
szerződést
- az árverési megbízásra vonatkozó szerződés III. cikkelye – Egyéb megállapodások 1.
bekezdésébe – „Az árverés tárgyának értéke“ – 500,- €-s egyéb kiadások belefoglalását

422/2016 sz.
határozat
a DÉLI zónában lévő telkek eladására kiírt versenytárgyalás kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2016.03.14-én a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett, a DÉLI zónában lévő
28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 85-97,99, 101-108 és 211-2016 sz. parcellák – szántóföld –
családi házak, sorházak és lakótömbök építési céljára történő eladása tárgyában lefolytatott
versenytárgyalás kiértékeléséről szóló beszámolót

423/2016 sz.
határozat
Mgr. Madarász Ignác, Októberi tér 10 sz. alatti gútai lakos kérelméhez a gútai kataszterben lévő
168 m2 nagyságú 28438/216 sz. parcella eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28438/216 sz. parcella
egy részének – 168 m2 beépített terület és udvar - eladását Mgr. Madarász Ignác, Októberi tér 10
sz. alatti gútai lakos részére
424/2016 sz.
határozat
versenytárgyalás kiírásához a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett ingatlan eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Néveri Zoltán, Alsó utca 21 sz. alatti gútai lakos 2016.4.5-én kelt kérelmét (petícióját)
2. a T.t. 85/1990 sz. törvénye értelmében a petíciós bizottság által beterjesztett 2016.4.11-én kelt
petíciót. A petíciós bizottság tagjai: Havetta Tibor, JUDr. Szabó Gabriel, Ing. Bekeová Anita, Varga
Anikó
B./ jóváhagyja
1. versenytárgyalás kiírását a gútai kataszterben lévő alábbi parcellák eladására:
- „C“ regisztrációban vezetett 857/5 sz. parcella – 858 m2 egyéb terület
- „C“ regisztrációban vezetett 857/6 sz. parcella – 2.223 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcella – 22 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/10 sz. parcella – 20 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcellán lévő 445-ös jegyzékszámú épület Gútán a
Templom tér 32 szám alatt
az alábbi feltételekkel:
a.) a beépítés módja területrendezési határozattal lesz megállapítva, a telek használata csak
Gúta Város településrendezési tervével összhangban lehetséges
b.) a versenytárgyalás résztvevője minimálisan 1.350.000,- €-t ajánl fel, a győztes a
legmagasabb árat felajánló résztvevő. Azonos ár felajánlása esetén a győztesről sorsolással
döntenek.

c.) a versenytárgyalás résztvevője elfogadja azt a feltételt, hogy az ajánlattétel határidejének
leteltéig letétbe helyezi a versenytárgyalás meghirdetőjének (Gúta Város) 3804854005 sz.
folyószámláján a kikiáltási ár 5 %-át, ellenkező esetben nem vehet részt a
versenytárgyaláson
- A pályáztató (Gúta Város) a letétbe helyezett összeget a sikertelen pályázó részére köteles
visszafizetni legkésőbb a sikeres pályázó megnevezése határidejének leteltével
- a sikeres pályázó részére a letétbe helyezett összeg beleszámít a vételárba, amely az
adásvételi szerződésben lesz rögzítve
- amennyiben a győztes pályázó saját hibájából nem köti meg az adásvételi szerződést
a meghatározott időn belül, a letétbe helyezett összeg a pályáztatóé marad
- amennyiben a sikeres pályázó a meghatározott időn belül megköti a szerződést, de az
aláírástól számított 14 napon belül nem fizeti ki a vételárat, az azt jelenti, hogy a vásárlástól
mindkét fél elállt, és a szerződés teljesen semmisnek minősül. Ebben az esetben a letétbe helyezett
összeg a pályáztatóé marad
d.) Az árajánlatok megtételének határideje: 2016.05.11. 12,00 óra
e.) A versenytárgyalás kiértékelésének határideje: 2016.05.12. 9,00 óra
f.) Adásvételi szerződés megkötésének határideje: a versenytárgyalás meghirdetésétől
számított 30 napon belül
g.) a pályáztató fenntartja magának a jogot minden benyújtott pályázat elutasítására valamint
a versenytárgyalás megszüntetésére
2. a bizottság összetételét az alábbi parcellák eladására kiírandó versenytárgyalás kiértékelésére:
- „C“ regisztrációban vezetett 857/5 sz. parcella – 858 m2 egyéb terület
- „C“ regisztrációban vezetett 857/6 sz. parcella – 2.223 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcella – 22 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/10 sz. parcella – 20 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcellán lévő 445-ös jegyzékszámú épület Gútán a
Templom tér 32 szám alatt.
Képviselő-testületi tagok: Ing. Angyal Béla, Angyal Tomáš, Árgyusi Imrich, Fekete Attila, Ing.
Ferencz Ladislav, Forgács Attila, Mgr. Ing. Forró Tibor, Ing. Gőgh Michal, Hájas Tamás, Bc.
Kárpáty Ernő, Ing. Koczkás Beáta, Kögler Zoltán, Bc. Lengyel István, PaedDr. Madarász Róbert,
JUDr. Ing. Némethová Iveta, Mgr. Samu István, MUDr. Viola Miklós, és a hivatalvezető Ing. Mgr.
Finta Zoltán
C./ kéri a
1. polgármestert, a városi hivatal vagyonkezelési osztályával együttműködve, versenytárgyalás
kiírására a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett alábbi parcellák eladására:
- „C“ regisztrációban vezetett 857/5 sz. parcella – 858 m2 egyéb terület
- „C“ regisztrációban vezetett 857/6 sz. parcella – 2.223 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcella – 22 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/10 sz. parcella – 20 m2 beépített terület és udvar
- „C“ regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcellán lévő 445-ös jegyzékszámú épület Gútán a
Templom tér 32 szám alatt

425/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a Radnóti utca 42/2 és a Dankó Pista telep
71/6 sz. városi bérlakásokra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Masná Beátával és Zsolnai Romannal
a Radnóti utca 42/2 sz. bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig
2. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlővel, Csonková Zuzanával, a Dankó Pista
telep 71/6 sz. bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig

426/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a városi bérlakásokra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlővel, Motajcseková Denisával, a Partizán
utca 7/10 sz. bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati
rendelete értelmében. A bérleti szerződés felújításakor letétbe helyez 1 havi tiszta bérletnek
megfelelő összeget
2. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Bc. Jónásová Alžbetával és férjével
Jónás Imrével a Mester utca 21/1 sz. bérlakásra 2016.05.01-től 201.04.30-ig Gúta Város 8/2012 sz.
önkormányzati rendelete értelmében. A bérleti szerződés felújításakor letétbe helyeznek 1 havi
tiszta bérletnek megfelelő összeget
3. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlővel, Tóthová Júliával, a Templom tér 7B/10
sz. bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati rendelete
értelmében. A bérleti szerződés felújításakor letétbe helyez 1 havi tiszta bérletnek megfelelő
összeget
4. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlővel, Szabó Annával, a Templom tér 2/3 sz.
bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati rendelete
értelmében. A bérleti szerződés felújításakor letétbe helyez 1 havi tiszta bérletnek megfelelő
összeget
5. bérleti szerződés ismételt megkötését a jelenlegi bérlővel, Bodžárová Klaudiával, a Templom tér
2/4 sz. bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati rendelete
értelmében. A bérleti szerződés felújításakor letétbe helyez 6 havi tiszta bérletnek megfelelő
összeget

427/2016 sz.
határozat
a Rózsa utca 20/12 sz. bérlakás kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését Varga Viktorral, Kossuth utca 8 sz. alatti és
élettársával Czigleová Viktóriával, Brünni tér 5/10 sz. alatti gútai lakosokkal a Rózsa utca 20/12 sz.
2 szobás bérlakásra 2016.05.01-től 2017.04.30-ig, amennyiben letétbe helyeznek 6 havi tiszta
bérletnek megfelelő összeget

428/2016 sz.
határozat
a Helios Medical Kft., izsai társaság kérelméhez nem lakáscélú helyiség bérlésére a Templom tér 32
sz. alatti adminisztratív épületben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város bérbeadási szándéka közzétételre került a város hivatali hirdetőtábláján ill. a város
weboldalán a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületében lévő nem lakáscélú helyiséget
illetően
B./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség bérlését a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben – 2.08 sz.
helyiség és közös helyiségek, összesen 18,63 m2, közvetlen bérlési formában évi 26,56 €/m2 áron +
rezsiköltség, irodai célokra a Helios Medical, Kft., 945 39 Izsa, Ďatelinova 584, részére, melynek
ügyvezetője Doláková Zdena, 2016.04.15-ei hatállyal meghatározatlan időre

429/2016 sz.
határozat
a képviselő-testületi ülések kezdési időpontjának módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. a képviselő-testületi ülések kezdési időpontját 13,00-ra
430/2016 sz.
határozat
versenytárgyalás kiírásához a DÉLI zónában lévő telkek eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ leveszi a programról
1. versenytárgyalás kiírását a DÉLI zónában lévő telkek eladására

H o r v á t h Árpád
polgármester

