Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 40. üléséről 2018. február 12-én

857/2018 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
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

858/2018 sz.
határozat
nem lakáscélú helyiség bérbeadásához a Gútai Szabadidőközpontban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a) §-a 6,7 és 9 bek. értelmében a város által kinyilvánított közvetlen
bérbeadási szándék az 1710 sz. parcellán lévő, 475 épületjegyzékszámú Gútai Szabadidőközpont
helyiségeinek bérbeadására, közzétételre került Gúta Város weboldalán és a város hivatali
hirdetőtábláján
2. a kinyilvánított bérbeadási szándékra az 1710 sz. parcellán lévő, 475 épületjegyzékszámú a Gútai
Szabadidőközpont helyiségeire kérvényt nyújtott be Gál Andrea - GANDRE, Kamocsa, 78 sz. alatti
lakos (IČO: 47739614)
B./ megállapítja, hogy
1. a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a) §-a 6,7 és 9 bek. nem zárja ki az 1710 sz. parcellán lévő, 475
épületjegyzékszámú a Gútai Szabadidőközpont nem lakáscélú helyiségeinek közvetlen bérbeadását
Gál Andrea - GANDRE, Kamocsa, 78 sz. alatti lakos (IČO: 47739614) részére
C./ jóváhagyja
1. az 1710 sz. parcellán lévő, 475 épületjegyzékszámú Gútai Szabadidőközpont nem lakáscélú
helyiségeinek közvetlen bérbeadását Gál Andrea - GANDRE, Kamocsa, 78 sz. alatti lakos (IČO:
47739614) részére meghatározott időre: 2018.03.01-től 2019.02.28-ig. A a havi bérleti díj +
rezsiköltség 102,73 €.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

859/2018 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a J.A. Komenský Alapiskola igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményét, mely szerint a pályázati
bizottság (iskolatanács) javaslatot tett Mgr. Martin Lešš, Obchodná 11A, naszvadi lakos
kinevezésére az igazgatói posztra
2. Mgr. Martin Lešš, Obchodná 11A, naszvadi lakos kinevezését a J.A. Komenský Alapiskola
igazgatói posztjára a 2018.03.01-től 2023.02.28-ig terjedő időszakra
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

860/2018 sz.
határozat
a városi tanács és a képviselő-testület 2018-as évi tárgyalási töltetéhez és munkaharmonogramjához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a javaslatot a Gútai Városi Tanács és Gúta Város Képviselő-testülete 2018-as évi tárgyalási töltetére
és munkaharmonogramjára
2. a Gútai Városi tanács és Gúta Város Képviselő-testülete 2018-as évi tárgyalási töltetét és
munkaharmonogramját az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

861/2018 sz.
határozat
a Palkovich utcai 1678 jegyzékszámú kétlakásos épület kihasználásáról és felújítási költségeiről szóló
tanulmányhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben az 1397/8 sz. parcellán lévő 1678 jegyzékszámú kétlakásos épület tetőjének
felújítását
2. a felújítási munkálatok elvégzését a város 2018-as évi rövidtávú beruházási tervében jóváhagyott
pénzeszközök összegének függvényében
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

862/2018 sz.
határozat
felvonó megépítéséhez a Gútai Egészségügyi Központban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. felvonó megépítését a Gútai Egészségügyi Központban
B./ kéri
1. a polgármestert projektdokumentáció bebiztosítására a felvonó megépítéséhez a Gútai Egészségügyi
Központban, és az építkezés pénzügyi fedezetének a bebiztosítására 2018-as költségvetésben , és azt
terjessze elő az áprilisi képviselő-testületi ülésen
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

863/2018 sz.
határozat
a város 2018. évi rövidtávú beruházási tervéhez – a finanszírozási forrásokkal együtt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város 2018. évre vonatkozó rövidtávú beruházás prioritásait és azok finanszírozási forrásait
tartalmazó anyagot
B./ jóváhagyja
1. a 2018-as évre tervezett beruházásokat az előterjesztett anyaggal összhangban, és azok fokozatos
megvalósítását a bevételi források beérkezése függvényében
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

864/2018 sz.
határozat
a város 2018-as évre jóváhagyott támogatás szétosztására vonatkozó javaslatot - „Kultúra és egyéb“
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2018. évre a városi költségvetésből 13.990,-€ összegben jóváhagyott pénzösszeg szétosztását a
következőképpen:
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 - "Kultúra a iné"
Žiadateľ

žiadaná
2018

Názov projektu - kultúra

návrh 2018

ALMA-ART

Podpora ZUČ, Kolárovská lýra

1 300 €

900 €

CSEMADOK

Sortáncjárás - Hagyományőrzés

1 300 €

900 €

helloGúta

Időkapszula 750

1 300 €

900 €

Klub priateľov vážnej hudby

Usporiadanie koncertu vážnej hudby - 750. výročie Kolárova

800 €

500 €

Liga maďarských žien - MAL

Történelmünk megismertetése, hagyományaink ápolása

1 300 €

900 €

Malodunajské rockové divadlo

A Kis-Duna Menti Rockszínház működésére

1 000 €

850 €

Miestny odbor Matice slovenskej

Kultúrna jar

560 €

0€

Mlynček

Mlynček 2018

1 300 €

300 €

OZ Kikelet

A Kikelet Polgári Társulás éves tevékenysége

1 050 €

900 €

OZ KulTúra KN

Tegyünk céljainkért

1 250 €

250 €

Spolok priateľov slov. kultúry

Knižná publikácia- 70 rokov Slovák v Kolárove

1 300 €

900 €

Spolok Viktora Palkovicha

Információs tábla elhelyezése a Templomkertben

920 €

800 €

Szeretlek Gúta PT

Együtt kicsik és nagyok - Családi délután

1 000 €

700 €

Világfa PT

Ismerd meg őseid kultúráját-gyermek és ifj.tábor

1 300 €

300 €

ZMR pri ZUŠ

Hudobný festival

400 €

0€

Združ. Mestiansky život Szekeres

Kattancs fesztivál

1 200 €

900 €

Cirkevná spojená škola PM

Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka

700 €

350 €

ZMR pri ZŠ Korvína

2018 Mátyás király éve a humanizmus jegyében 560 év távlatából

500 €

300 €

ZMR pri ZŠ Rákócziho

Slávnostný program k 90. výročiu založenia ZŠ

1 300 €

1200 €

19 780 €

11 650 €

Spolu "Kultúra"

žiadaná
2018

Žiadateľ

Názov projektu - iné

Köz-Ért Polgári Kör

Kultrális értékelemzés - a város kult. szokásainak feltérképezése

1 300 €

1 000 €

MO Slov. rybárskeho zväzu

50. výročie založenia organizácie

1 280 €

540 €

Seniores PT

Négy generáció - egy család

800 €

300 €

Za naše Kolárovo

Verejnoprospešné aktivíty v r. 2018

1 000 €

0€

Združ.milovníkov vtáctva a prírody

Monitoring zriedkavých a ohrozených vtáčich druhov

1 300 €

300 €

ZO Sl. Únia sluchovo postihnutých

Výročná členská schôdza

120 €

0€

5 800 €

2 340 €

25 580 €

13 990 €

Spolu "Iné"
Spolu "Kultúra a iné"

Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

návrh. 2018

865/2018 sz.
határozat
a város által a 2018-as évre nyújtott támogatás szétosztására vonatkozó javaslathoz – „Šport”
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2018. évre a városi költségvetésből az egyes sportklubok részére jóváhagyott pénzösszeg 69.950,- € (08.1.0 SPORT – 642001 tétel) szétosztását a következőképpen:
sorszám

Kérelmező

Projekt megnevezése

1.

Basketball Club Knives

2.

Contendo MMA Club

3.

FC Gúta

4.

Kézilabda Klub – 74 Gúta

5.

Karata Klub Taiyo Gúta

6.
7.

Kassai Lovasíjász Iskola
Kutyakiképző klub

8.

Téli úszók klubja

9.
10.

Gútai Maraton Klub
STK Gúta

11.

Kerékpár sportklub

12.

Gútai Cselgáncsklub

13.
14.

Gútai Sportklub
Football Academy SK

15.

Sportlövő Klub

16.
17.

Nagyszigeti Sportklub
Postagalamb-tenyésztők
alapszervezetet

10. BC Knives
Streetball Turnaj
2018
Global Grapplng
Gúta
Éves tevékenység
bebiztosítása
Kézilabda fejlesztése
a városban,
Kézilabda Kupa
Szórakozás és
önvédelem karate
tréninggel
Lovasíjász verseny
Kutyakiképzés
fejlesztése
Téli úszás XIII.
évfolyama
9. vízkereszt maraton
Műszaki felszerelés
beszerzése
A város
reprezentálása Gútán
és külföldön
JUDO KLUB
Kolárovo 2018
Birkózás 2018
II. Gőgh Kálmán
MEMORIAL CUP
Gyermeknap 2018
Nagyszigeten
4. évfolyam
Sportklub működése
Külföldi és belföldi
sporttevékenység

Összesen

Támogatás a
2017-es évben
(€)
1 200

Kért összeg
2018-ra (€)
1 460

Jóváhagyott
összeg
2018-ra (€)
1 200

500

980

700

25 700

35 000

26 500

11 000

20 000

11 600

6 400

8 683

7 000

500
500

1 260
700

600
600

300

720

350

500
1 000

1 500
2 000

600
1 100

4 200

4 700

4 400

7 900

10 940

8 400

3 862
500

4 800
1 450

4 200
600

300

700

500

1 000
400

2 000
2 000

1 100
500

65 762

98 893

69 950

Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

866/2018 sz.
határozat
a kultúra és kulturális örökség bizottsága javaslatához a 2018-as évben a város által megrendezésre
kerülő kultúrrendezvényekre jóváhagyott pénzösszegek szétosztására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2018-as évben a város által megrendezésre kerülő kultúrrendezvények harmonogramját, és annak
pénzügyi fedezetére szolgáló 52.700,-€ összeg szétosztását. A kultúra és kulturális örökség bizottsága
az egyes rendezvények nem kimerített pénzeszközeit felhasználhatja a többi rendezvény
finanszírozására a 42.700,- €-s költségvetés túlmerítése nélkül
Rendezvénynaptár a 2018-as évre
Rendezvény
dátum

Felelős - kivitelező

Összeg (€)

Március 15.

175 03.2015

Mgr. Mayer János – VMK, Kis-Duna Menti
Rockszínház

Tanítónap

28.03.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János – VMK,
professzionális műsor

Költészet napja

11.04.2018

Ing.Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, KisDuna Menti Rockszínház

200,-

Májusfa állítás

27.04.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János,
alapiskolás diákok és óvodások

200,-

Fasizmus fellett aratott
győzelem

09.05.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János

-

Nemzeti összetartozás napja

04.06.2018

Mgr. Mayer János, Mgr. Samu István

500,-

Cyrill és Metód

05.07.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, SZKBK

750,-

Gútai Vásár
Borok tere

10. - 12.
08.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, VMK,
VH, professzionális műsor

22 000,1 200,-

Szent István - nap

20.08.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, VMK

1 000,-

SZNF

26.08.2017

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, VMK,
alapiskolák

-

Első írásos emlék 750. évf.

2018 szept.

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János,
ideiglenes bizottság

Gútai kult. Ősz
Polgári esték

Okt. - nov.
2018

Mgr. Mayer János, VMK, professzionális és amatőr
műsorok

Közös ima - Advent

02.12.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, SZKBK

Karácsonyi vásár, Újévi
koncert

07. - 09. 12.
2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, VMK,
VH, kultúrbizottság

1 100,1 000,-

Reklám, propagáció,
Szilveszteri tűzijáték

31.12.2018

Ing. Mgr. Finta Zoltán, VH

4 250,-

Összesen

750,2 000,-

14 000,3 750,-

52.700,- €

Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

867/2018 sz.
határozat
a sport- és ifjúságnevelési bizottság javaslatához a 2018-as évben a város által megrendezésre kerülő
sportrendezvényekre jóváhagyott pénzösszeg szétosztására

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a bizottság javaslatát a Gúta Város által a 2018-as évben megrendezésre kerülő sportrendezvényekre elkülönített 1.600,- € szétosztására vonatkozóan – 08.1.0 – SPORT – költségvetési fejezet –
637002-es tétel
Sorszám Rendezvény

Tervezett időpont Összeg €-ban

1

Legeredményesebb sportolók kiértékelése - 2018 2018. február 23.

2

Öszi városi sportnap

2018 szeptember

300

3

Strandröplabda

2018 július

300

Összesen

1 000

1 600

Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

868/2018 sz.
határozat
a Gútáról szóló első írásos emlék 750. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség előkészületeiről
szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútáról szóló első írásos emlék 750. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség
előkészületeiről szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a 6 tagú bizottságot a Gútáról szóló első írásos emlék 750. évfordulója alkalmából rendezendő
ünnepség előkészületeinek bebiztosítására az alábbi összetételben:
Ing. Mgr. Finta Zoltán, Mgr. Mayer János, Bc. Lengyel István, Mgr. Samu István, Ing. Angyal Béla,
Forgács Attila
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

869/2018 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a 2017 X. - XII. időszakban elvégzett ellenőrzések eredményeit
illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a 2017 októbertől – decemberig terjedő időszakban elvégzett
ellenőrzések eredményeit illetően
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

870/2018 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a 2017-es évi tevékenységéről
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a a 2017-es évi tevékenységét illetően
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

871/2018 sz.
határozat
Tóth Ladislav, Harcsa utca 53 sz. alatti gútai lakos kérelméhez a gútai kataszterben levő 28456/118 sz.
411 m2 parcella, a 28456/117 sz. 1557 m2 parcella és a 28455/628 sz. parcella egy része – 8.032 m2
eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28456/118 sz. 441 m2
beépített terület és udvar besorolású parcella, a „C“ regisztrációban vezetett 28456/117 sz. 1557 m2
beépített terület és udvar besorolású parcella és a 28455/628 sz. parcella egy része – cca 3533 m2
beépített terület és udvar eladására vonatkozó szándékot a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8e).
bekezdése értelmében a mellékelt javaslat alapján Tóth Ladislav, Harcsa utca 644/53 sz. alatti gútai
lakosnak különleges szempontok figyelembe vételével 8,- €/m2 áron az érvényben lévő ártérkép
alapján, mivel a 28456/118 sz. parcellán a kérelmező tulajdonában lévő 3219 jegyzékszámú épület áll
(10089 sz. tulajdonlap), és a 28456/117 sz. parcella és a 28455/628 sz. parcella egy része
nélkülözhetetlen a vállalkozói tevékenység bebiztosításához, ahol gútai polgárokat is alkalmaz.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

872/2018 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná R.t. kérelméhez a gútai kataszterben lévő
28451/742 sz. parcella egy részérének – 30 m2 - eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. hogy Gúta Város kinyilvánította a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28451/742 sz. 30 m2 egyéb terület besorolású parcella egy részének eladására vonatkozó
szándékot a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8e). bekezdése értelmében a GEODETI Kft. által
2017.08.11-én készített 162/2017 sz. és a Komáromi Járási Hivatal által 2017.08.23-án a 670/17
számmal jóváhagyott vázrajz alapján a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná R.t.
részére különleges szempontok figyelembe vételével 8,- €/m2 áron.
A különleges szempont ebben az esetben a villamosenergia zavartalan szolgáltatását jelenti a térség
lakói számára.
B./jóváhagyja
1. 16 képviselő beleegyezésével, akik a jelen levő képviselők több mint felét képezik, a T.t. 138/1991
sz., törvénye 9a) §, 8e). pontja értelmében, tulajdon átruházását a pozsonyi
székhelyű Západoslovenská distribučná R.t. -nek 8,-/m2 áron különleges szempontok figyelembe
vételével - villamosenergia zavartalan szolgáltatásának bebiztosítása érdekében a térség lakói
számára: a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/742 sz.
30 m2 egyéb terület besorolású parcella a GEODETI Kft. által 2017.08.11-én készített 162/2017
sz., a Komáromi Járási Hivatal által 2017.08.23-án a 670/17 számmal jóváhagyott vázrajz alapján,
„C“ regisztrációban újonnan kialakított 28451/931 sz. 9 m2 beépített terület és „C“ regisztrációban
újonnan kialakított 28451/932 sz. 21 m2 beépített terület.
Az átírási költségeket a vevő fizeti
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

873/2018 sz.
határozat
Tóth Dávid, Prágai tér 2222/24 sz. alatti lakos kérelméhez a város tulajdonában lévő ingatlanra
létrehozott anyagi teher egyszeri összegének megállapítására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. anyagi teher egyszeri összegét Tóth Dávid, Prágai tér 2222/24 sz. alatti lakos részére közművesítés
céljából – vízvezeték elhelyezése – meghatározatlan időre a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/615 sz. beépített terület besorolású parcellán,
a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/898 sz. egyéb
terület besorolású parcellán , a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/11 sz.
szántóföld besorolású parcellán, a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/362
sz. egyéb terület besorolású parcellán, amely a MHLGEO Kft. által 2017.10.02-án elkészített
35974672/2017 sz., anyagi teher létrehozására készített vázrajzon van feltüntetve. Az anyagi teher
egyszeri összege 485,- € (négyszáznyolcvanöt eur)

2. anyagi teher egyszeri összegét Tóth Dávid, Prágai tér 2222/24 sz. alatti lakos részére közművesítés
céljából – villanyvezeték elhelyezése – meghatározatlan időre a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/10 sz. egyéb terület besorolású parcellán, a gútai
kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/11 sz. szántóföld
besorolású parcellán , a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/361 sz. beépített
terület besorolású parcellán, a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/362 sz.
egyéb terület besorolású parcellán, a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/363
sz. egyéb terület besorolású parcellán és a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett
28734/364 sz. egyéb terület besorolású parcellán, amely a MHLGE Kft. által 2017.08.11-én
elkészített 35974672-227/2017 sz., anyagi teher létrehozására készített vázrajzon van feltüntetve.
Az anyagi teher egyszeri összege 645,- € (hatszáznegyvenöt eur)
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

874/2018 sz.
határozat
a polgármester beszámolójához a Déli zónával kapcsolatos tárgyalásokat illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a polgármester beszámolóját a Déli zónával kapcsolatos tárgyalásokat illetően
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy kezdeményezzen találkozót a városi hivatalban 2018.3.14-én az Invest
Corporation Kft. ügyvezetőjével, Jiří Vlk úrral és a városi képviselőkkel a Déli zónával
kapcsolatosan
2. a polgármestert, a Déli zónával kapcsolatos összes írásos anyag eljuttatására a képviselőknek
2018.2.19-ig
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

875/2018 sz.
határozat
a 2008.9.29-én kelt 426/2008/A.1,B/a.),b.),C./1. sz. – Javaslat a Liget utca térségének beépítési
módjára - képviselő-testületi határozat megszüntetéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ kéri
1. a polgármestert, tárgyalások kezdeményezésére telekcsere tárgyában Gúta Város és a tulajdonos
– a Szlovák Köztársaság – kezelő: Gútai Gyermekotthon - között a Liget utca térségében – Déli
zóna
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

876/2018 sz.
határozat
Hegedűs Gabriel, Akác utca 1132/46 sz. alatti gútai lakos kérelméhez a gútai kataszterben „C“
regisztrációban vezetett 28421/309 sz. parcella egy részérének – 186 m2 - eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város kinyilvánította a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28421/309 sz. 186 m2 beépített terület besorolású parcella egy részének közvetlen
eladására vonatkozó szándékát a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 1. bek. c). bekezdése értelmében
a 2015.11.23-án kelt 44250207-57/2015 sz. vázrajz és a város ártérképe alapján 15,- €/m2 áron.
2. a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28421/309 sz. 186 m2 beépített terület
besorolású parcella egy részének közvetlen eladására vonatkozó szándékra kérvényt nyújtott be
Hegedűs Gabriel, Akác utca 1132/46 sz. alatti gútai lakos, aki 15,-€/m2 vételárat ajánlott
B./ megállapítja, hogy
1. a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a) §-a, 7 bek. nem zárja ki a 4941 sz. tulajdonlapon „C“
regisztrációban vezetett 28421/309 sz. 186 m2 beépített terület besorolású parcella egy részének
közvetlen eladását Hegedűs Gabriel, Akác utca 1132/46 sz. alatti gútai lakos részére
C./jóváhagyja
1. 17 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, a T.t. 138/1991 sz.,
törvénye 9a) §, 8e). pontja értelmében, a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“
regisztrációban vezetett 28421/309 sz. 186 m2 beépített terület besorolású parcella egy részének
közvetlen eladását a tulajdon átruházását a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná R.t. nek 8,-/m2 áron különleges szempontok figyelembe vételével - villamosenergia zavartalan
szolgáltatásának bebiztosítása érdekében a térség lakói számára: a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/742 sz. 30 m2 egyéb terület besorolású parcella
a GEODETI Kft. által 2017.08.11-én készített 162/2017 sz., a Komáromi Járási Hivatal által
2017.08.23-án a 670/17 számmal jóváhagyott vázrajz alapján, „C“ regisztrációban újonnan
kialakított 28451/931 sz. 9 m2 beépített terület és „C“ regisztrációban újonnan kialakított
28451/932 sz. 21 m2 beépített terület. Az átírási költségeket a vevő fizeti.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester
877/2018 sz.
határozat
a gútai katszterben „C“ regisztrációban vezetett 28445/275 sz. parcella egy részének - 223 m2 –
eladására kiírt nyilvános versenypályázat eredményéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a város tulajdonában lévő, a gútai kataszterben „C“ regisztrációban vezetett 28445/275 sz. beépített
terület és udvar besorolású parcella egy részének - 223 m2 - eladására a 2017.08.21-én kelt
35974672-232/2017 sz. vázrajz alapján kiírt nyilvános versenypályázat eredményéről szóló
beszámolót
A versenypályázat győztese a PALMI Kft., Ipari zóna 3947, Gúta. A vételár 8,- €/m2
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

878/2018 sz.
határozat
Szabó Dávid, Kis-Duna utca 3 sz. alatti gútai lakos kérelméhez a gútai kataszterben lévő 28455/628 sz.
parcella egy részérének – 9763 m2 - eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. Gúta Város szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett
28455/628 sz. cca 9763 m2 beépített terület és udvar besorolású parcella egy részének eladására a
T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8e). bekezdése értelmében a mellékelt javaslat alapján Szabó
Dávid, Kis-Duna utca 3 sz. alatti gútai lakos részére különleges szempontok figyelembe vételével
8,. €/m2 áron a város hatályos ártérképe alapján. A különleges szempont ebben az esetben azt
jelenti, hogy a szomszédos 28456/276 sz. parcella a kérelmező tulajdonában van, és a 28455/628 sz.
parcella egy része nélkülözhetetlen a vállalkozói tevékenység bebiztosításához.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

879/2018 sz.
határozat
a Rózsa utca 20/7 sz. megüresedett kétszobás bérlakás kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Rózsa utca 20/7 sz. megüresedett kétszobás bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését
Bagin Tomášsal és feleségével Lindával, Hurbanovská 16 sz. alatti imelyi lakossal 2018.02.13-tól
2019.02.28-ig Gúta Város 4/2016 sz. önkormányzati rendeletének 4. cikkelye 14-es pontja alapján.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

880/2018 sz.
határozat
Borka Tibor, Tó utca 7/A sz. alatti gútai lakos kérelméhez közterület kölcsönzésére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 4. része, 13. cikkelye, 1.,3.,6. pontjai
értelmében, a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 9. bekezdése c) pontjával összhangban 2018.01.16án kinyilvánította szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28455/130 sz. beépített terület és udvar besorolású parcella egy részének – 132,5 m2 kölcsönzésére Borka Tibor, , Tó utca 7/A sz. alatti gútai lakos kérelme alapján különleges
szempontok figyelembe vételével. A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy
a kérelmező a kölcsönzött területen gépjámű-parkolóhelyek építését tervezi saját költségére a Béke
utcán. A kérelmező az építési a költségek visszatérítését nem fogja igényelni.

B./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/130 sz. beépített
terület és udvar besorolású parcella egy részének – 132,5 m2 - térítésmentes kölcsönzését Borka
Tibor, Tó utca 7/A sz. alatti gútai lakos részére 10 évre, egy hónapos felmondási idővel gépjáműparkolóhelyek építés céljára a Béke utcán azzal a feltétellel, hogy a parkolóhelyek megépítésével
kapcsolatos költségeket a kérelmező: Borka Tibor, Tó utca 7/A sz. alatti gútai lakos viseli, és azok
visszatérítését nem fogja igényelni.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

881/2018 sz.
határozat
a város polgármesterének beszámolójához a LIDL építésével kapcsolatos tárgyalásokról
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a város polgármesterének a LIDL építésével kapcsolatos tárgyalásokról szóló beszámolóját
B./ kéri
1. a városi főellenőrt, hogy készítsen elemzést a Kolárovo/SG/1 sz., a Gúta Város és a SEDUS
GROUP R.t. között köttetett előszerződésről, és véleményezze azt
2. a polgármestert, hogy bízza meg a JUDr. Ivan Katona, PhD., LL.M, érsekújvári ügyvédi irodát,
hogy készítsen és terjesszen elő állásfoglalást a Kolárovo/SG/1 sz., a Gúta Város és a SEDUS
GROUP R.t. között köttetett előszerződéssel kapcsolatosan
Határidő: márciusi képviselő-testületi ülés
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
Polgármester

882/2018 sz.
határozat
Ing. Novák Roland – REVAN, Keszegfalva 179 kérelméhez közterület kölcsönzésére – gútai kataszter,
28455/1 sz. parcella egy része
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 4. része, 13. cikkelye, 1.,3.,6. pontjai
értelmében, a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 9. bekezdése c) pontjával összhangban 2018.01.16án kinyilvánította szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28455/1 sz. beépített terület és udvar besorolású parcella egy részének – 270 m2 kölcsönzésére Ing. Novák Roland – REVAN, Keszegfalva 179, kérelme alapján különleges
szempontok figyelembe vételével. A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy
a kérelmező a kölcsönzött területen gépjámű-parkolóhelyek építését tervezi saját költségére a MINI
ABC boltnál a Rózsa utcán. A kérelmező az építési a költségek visszatérítését nem fogja igényelni.

B./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/1 sz. beépített
terület és udvar besorolású parcella egy részének – 132,5 m2 - térítésmentes kölcsönzését Borka
Tibor, Tó utca 7/A sz. alatti gútai lakos részére 10 évre, egy hónapos felmondási idővel 15
férőhelyes gépjámű-parkolóhely építés céljára a MINI ABC élelmiszerboltnál a Rózsa utcán azzal
a feltétellel, hogy a parkolóhelyek megépítésével kapcsolatos költségeket a kérelmező: Ing. Novák
Roland – REVAN, Keszegfalva 179, viseli, és azok visszatérítését nem fogja igényelni.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

883/2018 sz.
határozat
városi tulajdon átruházáshoz a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon kezelésébe
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. tulajdon átruházását a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon kezelésébe 2018.03.01-jei hatállyal,
mégpedig a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 2013/4 sz. 18 m2 parcellát és a rajta
lévő garázst, melynek épületjegyzékszáma 2605, alapterülete 15,6 m2, szolgálati gépjármű
parkolása céljára. Az ingatlant a kérelmező bérli az 1998.01.31-én kelt 24/1998 sz. bérleti szerződés
alapján.
2. tulajdon átruházását a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon kezelésébe 2018.03.01-jei hatállyal,
mégpedig a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 2013/5 sz. 18 m2 parcellát és a rajta
lévő garázst, melynek épületjegyzékszáma 2606, alapterülete 15,6 m2, szolgálati gépjármű
parkolása céljára. Az ingatlant a kérelmező bérli az 2008.10.03-án kelt 16/2008 sz. bérleti szerződés
alapján.
3. tulajdon átruházását a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon kezelésébe 2018.03.01-jei hatállyal,
mégpedig a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 021/12/2012 leltárszámú nem
lakáscélú épületet az Erdei utca 10 sz. alatt (épületjegyzékszám: 4015), melynek alapterülete 186
m2, valamint az 1383/7 sz. parcellát, amelyen áll és amelynek alapterülete 186 m2, napközi otthon
működtetése céljára. Az ingatlant a kérelmező bérli az 2012.10.05-én kelt 147/2012 sz. bérleti
szerződés alapján.
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

884/2018 sz.
határozat
kommunálishulladék-gyűjtő gépjármű vásárlására meghirdetett közbeszerzési eljárás kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. kommunálishulladék-gyűjtő és -szállító gépjármű beszerzésére meghirdetett közbeszerzési eljárás
kiértékeléséről szóló beszámolót
2. kommunálishulladék-gyűjtő és -szállító gépjármű beszerzésére szolgáló lízing tárgyában
meghirdetett közbeszerzési eljárás kiértékeléséről szóló beszámolót
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

885/2018 sz.
határozat
a városnak a Podunajsko – Dunamente Területi Idegenforgalmi Szervezetébe történő belépéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1 a régiófejlesztési, idegenforgalmi és energiagazdálkodási bizottság elnökének javaslatát
Gúta városnak a Podunajsko – Dunamente Területi Idegenforgalmi Szervezetébe történő belépésére
B./ kéri
1. a polgármestert a tárgyalások folytatására Gúta városnak a Podunajsko – Dunamente Területi
Idegenforgalmi Szervezetébe történő belépésével kapcsolatosan, és az ezzel összefüggő
kiadásoknak a városi költségvetésből való térítésére
Határidő: márciusi képviselő-testületi ülés
Gúta, 2018.02.16.
Horváth Árpád
polgármester

