Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 37. üléséről 2017. november 20-án

801/2017 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, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

802/2017 sz.
határozat
a művészeti alapiskola növendékére, az
óvodába járó gyermekre és más iskolai intézményt látogató
gyermekre nyújtandó dotáció összegét a 2018-as évre meghatározó önkormányzati
rendeletre vonatkozó javaslatához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre és más iskolai
intézményt látogató gyermekre nyújtandó dotáció összegét a 2018-as évre meghatározó önkormányzati
rendeletre a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján, 2017. 11. 3-án
kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára és a város weboldalára
2. Az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a művészeti alapiskola növendékére, az
óvodába járó gyermekre és más iskolai intézményt látogató gyermekre nyújtandó dotáció összegét
meghatározó önkormányzati rendeletére a 2018-as évre, nem érkezett semmilyen észrevétel

Gúta Város 7/2017 sz. önkormányzati rendelete, amely meghatározza a 2018-as évre a
művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre és más iskolai intézményt
látogató gyermekre nyújtandó dotáció összegét
A./ elfogadja
1. Gúta Város 7/2017 sz. önkormányzati rendeletét, amely meghatározza a 2018-as évre a művészeti
alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre és más iskolai intézményt látogató gyermekre
nyújtandó dotáció összegét, az előterjesztés szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

803/2017 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosításához (€-ban)

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Az iskola költségvetését
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
4.

Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből – utolsó
módosítás
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből – módosítás
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből
Jóváhagyott célirányos költségvetés a városi költségvetésből – fix kiadások
túlfizetésének elszámolása
Célirányos támogatás módosítása:
Egészségügyi biztosító túlfizetése-815,-€, munkahivatal refundációja-588,-€
Módosított célirányos támogatás a városi költségvetésből: elszámolások
Célirányos támogatás az iskola működtetésére
Célirányos támogatás a pedagógusok bérének 6%-os emelésére az állami
költségvetésből

384064
-4705
379359
8130
+1403
9533
5000
+5596

Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

804/2017 sz.
határozat
a Corvin Mátyás MTNY Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosításához (€-ban)

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Az iskola költségvetését
1.
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből – utolsó
módosítás
a)
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből – módosítás
b)
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből
2.
Célirányos támogatás a pedagógusok bérének 6%-os emelésére az állami
költségvetésből
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

654413
-2960
651453
+6423

805/2017 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Az iskola költségvetését
1.
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből – utolsó
módosítás
a)
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből – módosítás
b)
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből
2.
Jóváhagyott célirányos költségvetés a városi költségvetésből – túlfizetésének
elszámolása - egészségbiztosító
3.
Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből: tanítói asszisztens
a)
b.)
4.

Célirányos támogatás a városi költségvetésből - módosítás: tanítói asszisztens
Módosított célirányos támogatás a városi költségvetésből: bérköltségekre
Célirányos támogatás a pedagógusok bérének 6%-os emelésére az állami
költségvetésből

Iskolaklub költségvetését
2.
Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati rendelet
értelmében
a)
Saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati rendelet értelmében módosítás
a) Módosított saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati rendelet
értelmében

382234
+4389
386623
+2141
4000
-3000
1000
+6974

8730
+390
9120

Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

806/2017 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es évi költségvetésének
merítésével kapcsolatosan végzett ellenőrzéséről
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es évi költségvetésének
merítésével kapcsolatosan végzett ellenőrzéséről
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

807/2017 sz.
határozat
a Brünni Téri MTNY Óvoda 2017-es évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Az óvoda költségvetését
1.

Módosított normatív támogatás általános kiadásokra a városi
költségvetésből –, benne: asszisztens bérének visszafizetése, vásárlás, beruházási jellegű
vásárlás, nyugdíjba vonulási pótlék, épületrekonstrukció az igazgató döntése alapján,
ebből kapitális kiadásokra

310444

-31722

Az Erdei utca 8 sz. alatti volt iskolai étkezde épületének egy része költségvetését
1.
Célirányos támogatás a városi költségvetésből,
ebből kapitális kiadásokra

3000
-1739

Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

808/2017 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2017-es évi költségvetésének módosításához (€-ban)

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Az óvoda költségvetését
1.

Módosított normatív támogatás általános kiadásokra a városi
költségvetésből –, benne: asszisztens bérének visszafizetése, vásárlás, beruházási jellegű
vásárlás, nyugdíjba vonulási pótlék, épületrekonstrukció az igazgató döntése alapján,
ebből kapitális kiadásokra

209990

-12455

Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

809/2017 sz.
határozat
a költségvetési limitek módosításához a 2017-es évre a Római Katolikus Egyház - Nagyszombati
Egyházmegye által fenntartott Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont működési költségére (€ban)
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a költségvetési limitek módosításához a 2017-es évre a Római Katolikus Egyház - Nagyszombati
Egyházmegye által fenntartott Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont egyes egységeinek
működési költségére (€-ban) az iskola kérelme alapján:

Iskolai étkezde, amely a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részét képezi:
alapiskolás gyermekek 15 éves korig:
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből, az utolsó módosítással
20583
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
+1700
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
22283
óvodás gyermekek:
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből, az utolsó módosítással
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege

4187
+300
4487

Iskolaklub, amely a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részét képezi:
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből, az utolsó módosítással
17 908
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
+1500
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
19408
Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda - óvoda
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből, az utolsó módosítással
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege

31044
-3500
27544

Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

810/2017 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményéről szóló beszámolóhoz
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a J.A. Komenský Alapiskola igazgatói posztjára kiírt és 2017.11.7-én zajlott pályázat eredményét,
amely alapján a bizottság (iskolatanács) nem hirdetett győztest
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

811/2017 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017. évi költségvetésének második módosítását
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017. évi költségvetésének módosítását a
következőképpen:
a) idősek otthona
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
307.200,-€
kiadási limit módosítása:
0,-€
módosított kiadási limit:
307.200,-€
saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
274.400,-€
a) városi támogatás (étkezési hozzájárulás)
200,-€
b) saját bevételek:
274 200,-€
kiadási limit módosítása:
a) városi támogatás (étkezési hozzájárulás)
-20,-€
b) városi támogatás kapitális kiadásokra
+3.000,-€
c) saját bevételek
-1.060,-€
d) jóváírásokból származó bevételek
+2.876,-€
e) egyéb bevételek
+12.117,-€
módosított bevételi limit
291.313,-€
módosított kiadási limit:
290.609,-€
b) napközi otthon
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
saját forrás (41-es kód)

44.160,-€
0,-€
44.160,-€

jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
c) étkezde
saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit
a.) dotáció a várostól:
b.) saját bevételek:
kiadási limit módosítása:
a) városi támogatás
b) saját bevételek
kiadási limit módosítása
módosított limit
d) gondozószolgálat
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:

8.000,-€
+3.840,-€
11.840,-€

30.800,-€
7.800,-€
23.000,-€
-1.000,-€
-2.800,-€
-3.800,-€
27.000,-€

146.016,--€
-146.016,-€
0,-€

állami támogatás (1AC1-es kód)
jóváhagyott limit
kiadási limit módosítása
módosított kiadási limit

0,-€
+51.693,-€
51.693,-€

állami támogatás (3AC1-es kód)
jóváhagyott limit
kiadási limit módosítása
módosított kiadási limit

0,-€
+72.381,-€
72.381,-€

állami támogatás (3AC2-es kód)
jóváhagyott limit
kiadási limit módosítása
módosított kiadási limit

0,-€
+21.895,-€
21.895,-€

saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
a.) dotáció a várostól
b.) saját bevételek
kiadási limit összesen:

23.000,-€
28.500,-€
51.500,-€

kiadási limit módosítása
a.) dotáció a várostól
b.) saját bevételek
módosított limit:

-2.300,-€
-4.100,-€
45.100,-€

e) önkéntes szolgálat
állami támogatás (1AC1-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:

2.070,-€

kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
állami támogatás (1AC2-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
f) gyakorlattal a munka világába
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
saját bevételek (41-es kód)
jóváhagyott limit
módosított kiadási limit:

-2.070,-€
0,-€

370,-€
-370,-€
0,-€

0,-€
0,-€
0,-€

0,-€
+704,-€

Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

812/2017 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat 2017. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat alapján,
mely szerint a vállalat bevételei és kiadásai 642.280,- €-ról 691.960,- €-ra emelkednek, ebből a városi
hozzájárulás 513.980,- €-ról 522.280,- €-ra növekszik
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

813/2017 sz.
határozat
a 2018-os évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2018-as évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről szóló
törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára 2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 8/2017 sz., a 2018-as évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 8/2017 sz., a 2018-as évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett
javaslat szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

814/2017 sz.
határozat
a 2018-as évi ebadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2018-as évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről szóló
törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 9/2017 sz., a 2018-as évi ebadóról szóló önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 9/2017 sz., a 2018-as évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett
javaslat szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

815/2017 sz.
határozat
az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendelethez a 2018-as évre vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletre a 2018-as évre vonatkozóan
a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtábláján 2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 10/2017 sz., az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati
rendeletéhez a 2018-as évre vonatkozóan
A./ elfogadja
1. Gúta Város 10/2017 sz., az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletét a 2018-as
évre az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

816/2017 sz.
határozat
a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendelethez a 2018-as évre vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletre a 2018-as évre
vonatkozóan a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város
hivatali hirdetőtábláján 2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 11/2017 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati
rendelete a 2018-as évre vonatkozóan
A./ elfogadja
1. Gúta Város 11/2017 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletét a
2018-as évre az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

817/2017 sz.
határozat
a 2018-as évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2018-as évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről
szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 12/2017 sz., a 2018-as évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati
rendeletéhez
A./ elfogadja
1. Gúta Város 12/2017 sz., a 2018-as évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendeletét az
előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

818/2017 sz.
határozat
a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2018-as évi illetékéről szóló önkormányzati
rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2018-as évi illetékéről szóló
önkormányzati rendeletére a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került
a város hivatali hirdetőtábláján 2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban nem érkezett észrevétel

Gúta Város 13/2017 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2018-as
évi illetékéről szóló önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 13/2017 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2018-as évi illetékéről
szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

819/2017 sz.
határozat
a 2018-as évi közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2018-as évi közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendeletre a községi
rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján
2017.11.3-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati
rendelettel kapcsolatban 2017. 11.15-én JUDr. Ing. Iveta Némethová, a vállalkozói, mezőgazdasági és
városfejlesztési bizottság elnöke az alábbi észrevételt tette:
Az 5. cikkely új szövege:
5. cikkely i) pontja a táblázati részben
Kat.

Tevékenység, árukészlet,
szolgáltatások

Adólap €-ban
Az első parcella
adója 3 napra lefelé
kerekítve egész
számokra

Adóalap €-ban
A következő parcella
adója 3 napra lefelé
kerekítve egész
számokra

Adóalap €-ban
Az első parcella
adója 1 napra –
csak vasárnap lefelé kerekítve
egész számokra

Adóalap €-ban
A következő
parcella adója 1
napra – csak
vasárnap - lefelé
kerekítve egész
számokra

Adóalap €-ban
A következő parcella
adója 2 napra lefelé
kerekítve egész
számokra

Adóalap €-ban
Az első parcella
adója 1 napra –
csak vasárnap lefelé kerekítve
egész számokra

Adóalap €-ban
A következő
parcella adója 1
napra – csak
vasárnap - lefelé
kerekítve egész
számokra

Kihagyásra kerül az f sor – kézművesek
Az eddigi g sor f jelölést kap
5. cikkely j) pontja a táblázati részben
Kat.

Tevékenység, árukészlet,
szolgáltatások

Adólap €-ban
Az első parcella
adója 2 napra lefelé
kerekítve egész
számokra

Kihagyásra kerül az f sor – kézművesek
Az eddigi g sor f jelölést kap
6. cikkely „Adófizetés alóli mentesség” 1. bekezdés kiegészítése e) ponttal az alábbi szöveggel:
Kézművesek általi közterület-használat a rendezett vásárok alkalmával

Gúta Város 14/2017 sz., a 2018-as évi közterület-használat helyi adójáról szóló
önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 14/2017 sz., a 2018-as évi közterület-használat helyi adójáról szóló általános érvényű
rendeletét az előterjesztett javaslat szerint JUDr. Iveta Némethová, a vállalkozói, mezőgazdasági és
városfejlesztési bizottság elnökének 2017.11.15-én benyújtott észrevételeinek beépítésével
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

820/2017 sz.
határozat
a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztásához a 2018.1.1-től 2022.1.1-ig terjedő időszakra

Gúta Város Képviselő-testülete
A./megválasztja
1. a T.t. 385/2000 sz., a bírákról és ülnökökről szóló törvénye értelmében 2018.1.1-jei hatállyal a
Komáromi Járásbíróság ülnöki funkciójára az alábbi polgárokat:
1. Ing. Nagy Jenő, lakhelye Gúta, Iskola utca 2743/1
2. Ösziová Marta, lakhelye Gúta, Állomás utca 26
3. Mgr. Héderváry Marta, lakhelye Gúta, Békevédők utcája 5/1
4. Szalaiová Gabriela, lakhelye Gúta, Fő utca 42
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
polgármester

821/2017 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a 2017. július és szeptember közötti időszakban végzett
ellenőrzésekről
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a 2017. július és szeptember közötti időszakban végzett
ellenőrzésekről
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

822/2017 sz.
határozat
a 2017-es megyei választások eredményeiről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a Gútai Városi Hivatal beszámolóját a 2017.11.4-én tartott megyei választásokról
2 a Nyitra Megyei Önkormányzatba az alábbi gútai lakosok lettek megválasztva:
MUDr. Viola Miklós, az MKP jelöltje
Horváth Árpád, az MKP jelöltje
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

823/2017 sz.
határozat
a közös gútai vadászterület használatáról szóló szerződéshez a T.t. 274/2009 sz., a vadászatról szóló
törvénye 13§-a, 1. bek. b.) pontja értelmében
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a T.t. 274/2009 sz., a vadászatról szóló törvénye 13§-a, 1. bek. b.) pontja értelmében kötött,a Közös
gútai vadászterület használatáról szóló szerződéssel kapcsolatos tájékoztató beszámolót
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

824/2017 sz.
határozat
Tóth Dávid, Prágai tér 2222/24 sz. alatti gútai lakos kérelméhez anyagi teher létrehozására a gútai
kataszterben lévő telkekre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1/ 11 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ös többségét képezik, a T.t.
369/1990 sz. törvénye 11§ 4. bek. a) pontja értelmében, tárgyi teher létrehozására vonatkozó szerződés
aláírását vízvezeték elhelyezése céljára meghatározatlan időre a gútai kataszterben a:
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/615 sz. parcellán – beépített terület
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/898 sz. parcellán – egyéb terület
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/11 sz. parcellán – szántóföld
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/362 sz. parcellán – egyéb terület
a 2017.10.02-án a MHLGEO által készített 35974672-313/2017 sz. bemérés alapján Tóth Dávid,
Prágai tér 2222/24 sz. alatti gútai lakos javára egyszeri kifizetéssel. Az ár a két fél megegyezésével lesz
megállapítva a vázrajz elkészítését és a telkek felbecslését követően.
2/ 11 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ös többségét képezik, a T.t.
369/1990 sz. törvénye 11§ 4. bek. a) pontja értelmében, tárgyi teher létrehozására vonatkozó szerződés
aláírását villanyvezeték elhelyezése céljára meghatározatlan időre a gútai kataszterben a:
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/10 sz. parcellán – egyéb terület
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/11 sz. parcellán – szántóföld
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/361 sz. parcellán – beépített terület
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/362 sz. parcellán – egyéb terület
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/363 sz. parcellán – egyéb terület
4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/364 sz. parcellán – egyéb terület
a 2017.08.11-én a MHLGEO által készített 35974672-227/2017 sz. bemérés alapján Tóth Dávid,
Prágai tér 2222/24 sz. alatti gútai lakos javára egyszeri kifizetéssel. Az ár a két fél megegyezésével lesz
megállapítva a vázrajz elkészítését és a telkek felbecslését követően.
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

825/2017 sz.
határozat
a gútai kataszterben a 809 sz. tulajdonlapon vezetett ingatlan megvásárlásához a Komáromi Jednota
f.sz.-től
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1/ a T.t. 138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló törvénye értelmében a a gútai kataszterben a 809
sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban a vezetett 837 sz. 2294 m2 beépített terület és udvar besorolású
parcella megvásárlását a Komáromi Jednota f.sz.-től 24.700,- €-ért azzal a feltétellel, hogy a vételár
kifizetésére 2018. januárjában kerül sor.
2/ 12 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ös többségét képezik, a T.t.
T.t. 138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló törvénye 9a)§-a 8. bek. e) pontja értelmében a gútai
kataszterben „C” regisztrációban vezetett 837 sz. parcella egy részére –a római katolikus templom
alatti 725 m2 telek - vonatkozó eladási szándékot különleges szempontok figyelembe vételével 10,77
€/m2 áron a Római Katolikus Egyház – Gútai Egyházközség részére a város által a Komáromi Jednota
f.sz.-től történő megvásárlását követően. A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy a
Római Katolikus Egyház – Gútai Egyházközség a fent említett telken álló épület – templom –
tulajdonosa.
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

826/2017 sz.
határozat
az egykori Gútai MTNY Speciális Alapiskola épületének megvásárlásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. a városnak a gútai kataszterben a 7952 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban az 1636/1 sz. parcellán
vezetett 1104 sz. épület megvásárlására vonatkozó szándékát maximálisan a felbecsült áron. Az épület
tulajdonosa a Szlovák Köztársaság.
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

827/2017 sz.
határozat
Szabó Róbert és felesége Szabóová Zuzana, Alsó utca 1396/79 sz. alatti gútai lakosoknak az 1520/1 sz.
parcella egy részére - cca 80 m2 - eladására vonatkozó kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./nem hagyja jóvá
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 1520/1 sz. parcella egy
részének - cca 80 m2 – eladását
B./ kéri
1. a polgármestert a tárgyalások folytatására a kérelmezőkkel a fent említett telek használatát illetően
kölcsönzés formájában
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

828/2017 sz.
határozat
Nagy Szilárd, Győri utca 831/7 sz. alatti gútai lakosoknak a 263/3 sz. 42 m2 parcella eladására
vonatkozó kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 4941 sz. tulajdonalapon „C” regisztrációban vezetett 263/3 sz. parcella eladását a hatályos ártérkép
alapján 15,-€/m2 áron Nagy Szilárd, Győri utca 831/7 sz. alatti gútai lakosnak a SZNT 138/1991 sz. a
települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §-a, 8b) bek. értelmében – a leendő tulajdonos tulajdonában
lévő épület alatti terület és a hozzá tartozó telek elválaszthatatlan egységet alkot. Az átírási költségeket
a vevő fizeti.
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

829/2017 sz.
határozat
a Rózsa utca 20/16 sz. városi bérlakás kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1 a Rózsa utca 20/16 sz. egyszobás városi bérlakás kiutalását és szerződés megkötését Hanko Attila és
Szabóová Bianka, Oldalsó utca 2 sz. alatti gútai lakosokkal 2017.12.01-től 2018.11.30-ig a 4/2016 sz.
önkormányzati rendelet 4. cikkelye 14-es pontja alapján
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

830/2017 sz.
határozat
a Gútai Városi Hivatal rekonstrukciójának menetéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Városi Hivatal rekonstrukciójának menetéről szóló beszámolóhoz
B./ jóváhagyja
1. 16.000,- € belefoglalását a város 2017-es költségvetésébe a városi hivatal épületének
rekonstrukciójával kapcsolatos további kiadásokra (festés-mázolás, vakolatjavítás, stb.)
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

831/2017 sz.
határozat
a KolByt Kft. alapítólevelének és alapszabályának módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a KolByt Kft. alapítólevelének és alapszabályának módosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatos
beszámolót. A módosítás célja az alapítólevélben és alapszabályában szereplő „vállalkozás tárgya“
összehangolása a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal
B./ jóváhagyja
1. a KolByt Kft. alapítólevelének és alapszabályának módosítását
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

832/2017 sz.
határozat
az „Esővíz-elvezetés a Radnóti utcában“ elnevezésű projekthez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az „Esővíz-elvezetés a Radnóti utcában“ elnevezésű, Kubis Alexander mérnök, KUBING Kft.,
10/2017, által kidolgozott projekttel kapcsolatos tájékoztatót. ( a projekt tartalmazza a kanalizációs
vezeték elhelyezését is).
B./ jóváhagyja
1. a fent említett „Esővíz-elvezetés a Radnóti utcában“ elnevezésű beruházás besorolását a 2018-as
évre a Szlovák Takarékpénztár R.t. által 2017-ben nyújtott hitelkeretből.
C./ kéri
1. a polgármestert közbeszerzési eljárás bebiztosítására a „Radnóti utca rekonstrukciója” elnevezésű
beruházásra
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

833/2017 sz.
határozat
a „ Štúr utca rekonstrukciója“ elnevezésű projekthez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a „ Štúr utca rekonstrukciója“ elnevezésű“ elnevezésű, Slivkanič Karol mérnök, 10/2017, által
kidolgozott projekttel kapcsolatos tájékoztatót. ( a projekt tartalmazza a kanalizációs vezeték
elhelyezését is).
B./ jóváhagyja
1. a fent említett „Radnóti utca rekonstrukciója“ elnevezésű beruházás besorolását a Szlovák
Takarékpénztár R.t. által nyújtott 2017-ben nyújtott hitelkeretből
C./ kéri
1. a polgármestert közbeszerzési eljárás bebiztosítására a „Štúr utca rekonstrukciója” elnevezésű
beruházásra
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

834/2017 sz.
határozat
a COOL CLUB SLOVAKIA kérelméhez a támogatás felhasználását illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. a COOL CLUB SLOVAKIA kérelmét a város által a 2017.3.13-ai 619/2017 sz. képviselő-testületi
határozat alapján nyújtott támogatás felhasználási módjának megváltoztatását illetően
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

835/2017 sz.
határozat
Kürtiová Csilla, Nyárfa utca 2 sz. alatti gútai lakos kérelméhez családi házuk tetőcseréjére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. egyszeri pénzügyi juttatást 1.000,- € összegben az egészségkárosult Kürtiová Csilla, Nyárfa utca 2
sz. alatti gútai lakos részére egészségi állapota és életkörülményei javítása céljából
Gúta, 2017.11.24.
Horváth Árpád
Polgármester

