Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 46. üléséről 2018. szeptember 17-én

987/2018 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, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

988/2018 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények igazgatóinak beszámolójához a 2018/2019-es iskolaév nevelési –
művelődési folyamatának pedagógiai, szervezési, anyagi és műszaki bebiztosításáról

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az iskolák és iskolai intézmények igazgatóinak beszámolóját a 2018/2019-es iskolaév nevelési –
művelődési folyamatának pedagógiai, szervezési, anyagi és műszaki bebiztosításáról:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola
Corvin Mátyás MTNY Alapiskola
J.A. Komenský Alapiskola
Brünni Téri MTNY Óvoda
Erdei Utca 8 sz. Óvoda
Gútai Művészeti Alapiskola
Gútai Szabadidőközpont

Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

989/2018 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda igazgatói posztjára kiírt pályázat 2018.07.10-ei eredményét, melynek
alapján a pályázatot elbíráló bizottság (iskolatanács) javaslatot tett Helena Pálovicsová kinevezésére
a 2018.09.01 – 2023.08.31-es időszakra
2. Helena Pálovicsová kinevezését a 2018.09.01-től 2018.08.31-ig terjedő időszakra az Erdei Utca 10
sz. Óvoda igazgatói posztjára
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

990/2018 sz.
határozat
a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont kérelméhez a Templom tér 32 sz. alatti
adminisztratív épület termeinek kölcsönzéséről szóló szerződés módosításával kapcsolatosan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont kérelmét egy 28 m2 nagyságú tanterem
kölcsönzésére a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben a 2018.9.1-től 2019.12.31-ig
terjedő időszakra
2 A Gútai Városi Hivatal álláspontját a kérelemhez
B./ jóváhagyja
1. a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épület termeinek kölcsönzéséről szóló szerződés 2 sz.
kiegészítését a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részére a nevelési – művelődési
folyamat bebiztosítása céljára, amely a 700/2017 és 968/2018 sz. képviselő-testületi határozattal
került jóváhagyásra. A kiegészítés tárgyát képezi a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon
vezetett ingatlanon további terem kölcsönzése az épület földszintjén, amelynek alapterülete 28 m2,
illetve a közös helyiségek használata 2018.9.1-től 2019.12.31-ig. A kedvezményezett fizeti
a rezsikiadások módosított összegét a szerződés tárgyára (víz, villany, hőenergia), ami havi 718,87 €
július és augusztus kivételével a szerződés ideje alatt.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

991/2018 sz.
határozat
Gúta város fejlesztési ütemtervéhez a hőenergia terén
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a KolByt Kft. alaptőkéjét nem pénzalapú betét formájában az egyetlen társ által. A nem pénzalapú
betét a vállalkozásban, vagyis a „hőszolgáltatásban, hőkészítésben és hővezetésben“ használt
berendezések, amik a társaság fejlesztésének bebiztosítását, további működését, a szerződésben
foglalt évi hőmennyiség bebiztosítását szolgálják a társaságra, annak tevékenységére vonatkozó
szabályok és előírások értelmében az 1 sz. melléklet alapján 2020.01.01-jével a becsléssel
megállapított értékben.
B. kéri polgármestert, hogy
1. a városi hivatal közreműködésével és a KolByt Kft. ügyvezetőjével együttműködve biztosítsa be
azon ingó vagyon becslését, amely a hőgazdálkodás tervezett felújítása után is használatban
maradnak a KolByt Kft. általi tevékenységben, tehát a „hőszolgáltatásban, hőkészítésben és
hővezetésben“
2. a felújítás előkészítésével bízza meg a KolByt Kft. ügyvezetőjét, mégpedig:
a.) Piackutatás elvégzése a hitelkonstrukció terén 2018.12.31-ig
b.) Projekt előkészítése a közbeszerzési törvénnyel összhangban
3. rendszeresen tájékoztassa a képviselő-testületet az elvégzett szakaszokról 2019.01.01-től
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

992/2018 sz.
határozat
az STKO N-14 R.t. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az STKO N-14 R.t. 2017. évi gazdálkodásáról szóló éves jelentést
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

993/2018 sz.
határozat
a város 2018. évi rövidtávú beruházási tervének teljesítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a polgármester beszámolóját a város 2018. évi rövidtávú beruházási terve módosításának
szükségességét illetően az előterjesztett javaslat szerint

B./ jóváhagyja
1. a 2018-ra tervezett beruházások módosított listáját az előterjesztett anyaggal összhangban a
mellékelt táblázat alapján a beruházások fokozatos megvalósításával a pénzeszközök beérkezésével
összhangban, illetve a beszámoló III. pontjában feltüntetett többletmunkák számszerűsített összegét
2. a hitelből fedezendő beruházások listáját, amelybe be van sorolva:
a) 5% önrész: Infrastruktúra kialakítása a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére 49.467,- €
összegben
b) 5% önrész: Fedezze fel a Kis- Dunát és a Mosoni Dunát projektre 9.608,- € összegben
c) 5% önrész: Cultplay játszótér projektre 15.393 € összegben
d) Projektdokumentációkkal kapcsolatos kiadások 18.985 € összegben
e) Templom téri 12 lakásos lakótömb karzata 16.664 € összegben
f) II. Rákóczi Ferenc Alapiskola - ablakok 36.800 € összegben
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a hátsó rész ablakainak – 56 ablak - beszállítására és
cseréjére kerül sor Eduard Halmo – E Mont, Komárom – 36.800,- €-s kivitelezési szerződés.
Munka megkezdésének időpontja: 2018.8.1., befejezés: 2018.9.7.
g) Focipálya – pályázati önrész 19,000 € összegben
h) Mester utca és Štúr utca felújítása 212.619 € összegben (elnyert összeg: 187.868,04 €)
i) Radnóti utca felújítása – vízelvezetés 144.590 € összegben (elnyert összeg: 136.789,70 €)
j) Radnóti utca felújítása – aszfaltozás 37.933 € összegben (többi kiadása az 50.736,26 € elnyert
összegből)
k) További önrészek projektekhez 18.210 € összegben (a szabadidőközpont közlekedési
pályájának közös finanszírozásával együtt, ami 4.000 €)
C./ kéri a polgármestert, hogy
1. a városi tulajdon eladásából származó bevétel esetén, ami a 184.479 € költségvetésen felüli összeg
lesz, megvalósítani a Palkovich utcai kétlakásos ház felújítását
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

994/2018 sz.
határozat
a 34. Gútai Vásár kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 34. Gútai Vásár kiértékelését, annak bevételeit és kiadásait
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

995/2018 sz.
határozat
a 2018 május – június időszakban a városi főellenőr által végzett ellenőrzésekről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2018 május – június időszakban a városi főellenőr által végzett ellenőrzésekről szóló beszámolót
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

996/2018 sz.
határozat
a „C” regisztrációban vezetett 28445/3 sz. parcella egy részének eladása tárgyában végzett üzleti
versenytárgyalás kiértékeléséről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 28445/3 sz. beépített
terület és udvar besorolású parcella egy részének – 3310 m2 a 2018.05.23-án kelt 44250207-9/2018
sz. vázrajz alapján - eladása tárgyában végzett üzleti versenytárgyalás kiértékeléséről szóló
beszámolót. Az üzleti versenytárgyalás győztese Rása Richard, Gúta, Bernolák utca 2966/21
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

997/2018 sz.
határozat
Szabó Róbert és felesége, Szabóová Zuzana, Alsó utca 1396/79 sz. alatti gútai lakosok kérelméhez a
„C“ regisztrációban vezetett 1520/1 sz. parcella egy részének – 84 m2 - eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8. bekezdése e) pontja értelmében kinyilvánította
szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 1520/1 sz.
egyéb terület besorolású 84 m2 parcella eladására a PROGEO, Ing. Lőrincz Zoltán – geodéta által
2018.03.08-án készített 07/2018 sz. vázrajz alapján, amelyet a Komáromi Járási Hivatal kataszteri
osztály 2018.06.28-án 462/18 szám alatt hitelesített, Szabó Róbert és felesége, Szabóová Zuzana,
Alsó utca 1396/79 sz. alatti gútai lakosok részére különleges szempontok figyelembevételével 30,€/m2 áron.
B./ jóváhagyja
1. 12 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, a T.t. 138/1991
sz., törvénye 9a) §, 8. bekezdése e) pontja értelmében a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon

„C“ regisztrációban vezetett 1520/1 sz. – 84 m2 - egyéb terület besorolású parcella eladását
a PROGEO, Ing. Lőrincz Zoltán – geodéta által 2018.03.08-án készített 07/2018 sz. vázrajz alapján,
amelyet a Komáromi Járási Hivatal kataszteri osztály 2018.06.28-án 462/18 szám alatt hitelesített,
Szabó Róbert és felesége, Szabóová Zuzana, Alsó utca 1396/79 sz. alatti gútai lakosok részére
különleges szempontok figyelembe vételével 30,-€/m2 áron.
A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy a szomszédos parcella a kérelmező
tulajdonát képezi és fent említett parcella megvásárlására a kérelmező vállalkozásának fejlesztésére
van szüksége.
Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

998/2018 sz.
határozat
A GUTTE Kft. kérelméhez a gútai kataszterben lévő „E“ regisztrációban vezetett 5952 sz. parcella egy
részének eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. ingatlan eladását - a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „E“ regisztrációban vezetett:
- 5952 sz. parcella egy része – 496 m2 – tartós növényzet
- 56902/1 sz. parcella egy része – 1.258 m2 a 2018.07.23-án kelt 35049251-217/2018 sz. vázrajz
alapján újonnan kialakított 5700/3 sz. „C“ regisztrációban vezetett szántóföld besorolású
1.754 m2 parcella
a T.t. 138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §, 1a). bekezdése értelmében –
üzleti versenypályázat alapján az alábbi feltételekkel:
a.) a beépítés módja a város területrendezési tervével összhangban lehetséges
b.) a versenypályázat résztvevője legalább 6,50,- €/m2 vételárat kínál, a győztes a legmagasabb
vételárat kínáló résztvevő. Azonos kínált vételár esetén a győztesről sorsolással döntenek
c.) a vázrajz elkészítésével és az ingatlan átírásával kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti
d.) a versenypályázat résztvevője elfogadja azt a feltételt, mely szerint a javaslatok beadásának
határidejéig a versenypályázat meghirdetőjének (Gúta Város) számláján: SK 915600 0000 0038
0485 4005 (BIC:KOMASK2X), letétbe helyezi a kikiáltási ár 10%-át. Ennek hiányában javaslata
nem kerül a versenypályázatba.
- a versenypályázat meghirdetője (Gúta Város) köteles a sikertelen résztvevő számára a letétbe
helyezett összeget haladéktalanul visszaadni, legkésőbb a versenypályázat eredményének
kihirdetésére kijelölt határidő elteltével
- a sikeres résztvevő által letétbe helyezett összeg beleszámítódik a vételárba az adásvételi
szerződés megkötésekor
- amennyiben a győztes résztvevő saját hibájából nem köti meg az adásvételi szerződést
a meghatározott időn belül, a letétbe helyezett összeg a pályáztatóé marad
- amennyiben a sikeres résztvevő a meghatározott időn belül saját hibájából nem köti meg
a szerződést, a letétbe helyezett összeg a pályáztatóé marad, és a versenypályázat véget ér
- amennyiben a sikeres résztvevő 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
e.) adásvételi szerződés megkötésének határideje: a versenypályázat kiértékelésétől számított 30
napon belül
f.) a vételár kifizetésének határideje: legfeljebb 14 napon belül a szerződés mindkét fél általi
aláírásától, a Komáromi Járási Hivatal kataszteri osztályára történő benyújtás előtt
g.) a pályáztató fenntartja a jogot minden benyújtott pályázat elutasítására, valamint a
versenypályázat megszüntetésére
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

999/2018 sz.
határozat
Borková Monika, Tó utca 3948/7A sz.alatti gútai lakos kérelméhez az 1233/7 sz. parcella egy részének
- cca 4-5 m2 - eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. a város szándékát a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8b) bekezdése értelmében - a kérelmező
tulajdonában lévő épület alatti telek és vele megbonthatatlan egységet alkotó további terület a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 1233/7 sz. beépített
terület és udvar besorolású 5 m2 parcella eladására Borková Monika, Tó utca 3948/7A sz.alatti
gútai lakos részére részére 50,- €/m2 áron az érvényben lévő ártérkép értelmében. Az eladás
a vázraj alapján történő pontosítás után lesz jóváhagyva. A vázrajz elkészítésével kapcsolatos
kiadásokat a vevő fizeti.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1000/2018 sz.
határozat
Nagy Szabolcs, Hidegoldal 53 sz. alatti gútai lakos kérelméhez a gútai kataszterben lévő 28520/39 sz.
parcella határának kiigazítására

Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8. bekezdése e) pontja értelmében kinyilvánította
szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28520/2 sz.
egyéb terület besorolású 135 m2 parcella tulajdonjogának átruházására a 34691588-40/2018 sz.
vázrajz 2. része alapján Nagy Szabolcs, Hidegoldal 53 sz. alatti gútai lakos részére a 12609 sz.
tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28520/39 sz. egyéb terület besorolású 135 m2 parcella a
vázrajz 1. része alapján a két parcella cseréjével csereszerződéssel különleges szempontok

figyelembe vételével, pénzügyi kiegyenlítés nélkül, mivel a két terület nagysága azonos.
B./ jóváhagyja
1. 14 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, a T.t. 138/1991
sz., törvénye 9a) §, 8. bekezdése e) pontja értelmében a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon
„C“ regisztrációban vezetett 28520/39 sz., 34691588-40/2018 sz. vázrajz 2. része alapján – 153
m2 - egyéb terület besorolású parcella cseréjét 12609 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett
28520/39 sz. egyéb terület besorolású, a vázrajz 1. része alapján 135 m2 parcellára Nagy Szabolcs,
Hidegoldal 53 sz. alatti gútai lakossal csereszerződéssel különleges szempontok figyelembe
vételével, pénzügyi kiegyenlítés nélkül, mivel a két terület nagysága azonos. A különleges szempont
ebben az esetben a 28520/39 sz parcella határának kiigazítását jelenti, mivel a telken bekötőút halad
át.
Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

A képviselő-testület a szavazás alapján nem fogadott el határozatot Borka Tibor és felesége Borková
Monika, Tó utca 3948/7A sz. alatti gútai lakosoknak a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28454/1 sz. parcella egy részének eladására vonatkozó kérelmével kapcsolatosan

1001/2018 sz.
határozat
a Rózsa utca 20 sz. kétszobás városi bérlakás kiutalásához

Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. a Rózsa utca 20/6 sz. kétszobás bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését Tóth Tomáš,
Pacsérok 118 sz. alatti gútai lakossal 2018.09.01-től 2019.08.31-ig Gúta Város 4/2016 sz.
önkormányzati rendeletének 4. cikkelye 14-es pontja alapján.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
Polgármester

1002/2018 sz.
határozat
a Radnóti utca 42 sz. egyszobás városi bérlakás kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. a Radnóti utca 42/9 sz. egyszobás bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését Leczkésiová
Erika, Iskola utca 12/5 118 sz. alatti gútai lakossal 2018.11.01-től 2019.10.31-ig Gúta Város 4/2016
sz. önkormányzati rendeletének 4. cikkelye 14-es pontja alapján.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1003/2018 sz.
határozat
az Iskola utca 17 - 23 sz. városi garzonlakás kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. az Iskola utca 17-23/20 sz. garzonlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését Őszi Imrich,
gútai lakossal 2018.10.01-től 2019.09.30-ig Gúta Város 4/2016 sz. önkormányzati rendeletének 4.
cikkelye 14-es pontja alapján.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1004/2018 sz.
határozat
Langschadl Dávid, Erdei utca 68 sz. alatti gútai lakos kérelméhez nem lakáscélú helyiség bérlésére
a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben irodai célokra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben lévő nem lakáscélú helyiség
bérbeadási szándékát kinyilvánította, és ezt megjelentette a város weboldalán és a hivatali
hirdetőtáblán
B./jóváhagyja
1. a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben lévő nem lakáscélú helyiség közvetlen
bérbeadását Langschadl Dávid, Erdei utca 68 sz. alatti gútai lakos részére irodai célokra
2018.10.01-től meghatározatlan időre – 15,77 m2 – 1.22 sz. helyiség és közös helyiségek. Az éves
bérleti díj 26,56 €/m2 + rezsiköltség.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád

polgármester
1005/2018 sz.
határozat
a FaRe Kft. Borsó Sándor, Gúta, Harcsa utca 627/17, kérelméhez az 1.13 sz. nem lakáscélú helyiség
bérlésére a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben irodai célokra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben lévő nem lakáscélú helyiség
bérbeadási szándékát kinyilvánította, és ezt megjelentette a város weboldalán és a hivatali
hirdetőtáblán
B./jóváhagyja
1. a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben lévő nem lakáscélú helyiség közvetlen
bérbeadását a FaRe Kft. részére, melynek ügyvezetője Borsó Sándor, irodai célokra 2018.10.01-től
meghatározatlan időre – 15,25 m2 – 1.22 sz. helyiség és közös helyiségek. Az éves bérleti díj 26,56
€/m2 + rezsiköltség.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1006/2018 sz.
határozat
a város területén lévő reflektorok tárgyában kiírt közbeszerzés eredményéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a „Reflektorok beszállítása Gúta Város területére“ elnevezésű beruházással kapcsolatosan
lebonyolított közbeszerzésről szóló beszámolót. A közbeszerzési eljárás győztese a Colmark Kft.,
értéke 45 820 € ÁFA nélkül, 54 984,00 € ÁFÁ-val.
B./ feladatul adja
1. a GÚTA SERVICE vállalat igazgatójának, hogy biztosítsa be a reflektorok le- és felszerelését
a város területén a saját költségén.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1007/2018 sz.
határozat
a „Gútai Sportcsarnok megvilágításának felújítása“ elnevezésű beruházással kapcsolatosan
lebonyolított közbeszerzés eredményéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a „Gútai Sportcsarnok megvilágításának felújítása“ elnevezésű beruházással kapcsolatosan
lebonyolított közbeszerzésről szóló beszámolót. A közbeszerzési eljárás győztese az Eco-Logic Kft.,
értéke 12 013,34 € ÁFA nélkül, 14 416,00 € ÁFÁ-val.
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1008/2018 sz.
határozat
a FOOTBALL ACADEMY – Sport klub, Templom tér 4, Gúta, kérelméhez nem lakáscélú helyiség
bérlésére vonatkozóan a Gőgh Kálmán Stadionban – öltözők egy része
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a város szándékát nem lakáscélú helyiségek bérbeadására – a Gőgh Kálmán Stadionban – öltözők
egy része – 248,88 m2 - a 28451/496 sz. parcellán a FOOTBALL ACADEMY – Sport klub részére
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy hívja össze tárgyalásra Gúta Város, a GÚTA SERVICE, a Gútai Futballklub
valamint a a FOOTBALL ACADEMY – Sport klub képviselőit a 28451/496 sz. parcellán lévő
Gőgh Kálmán Stadion öltözői egy részére – 248,88 m2 - vonatkozó bérleti szerződésjavaslat
előkészítése céljából
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1009/2018 sz.
határozat
az EZÚS Pons Danubii Kft. kérelméhez célirányos támogatás jóváhagyása ügyében
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az EZÚS Pons Danubii Kft. kérelmét célirányos támogatás jóváhagyására Gúta Várostól az EZÚS
Pons Danubii Kft. részére egy évi tagsági díj összegében, ami 5.250,50 € projektek önrészének
fedezésére: SWARE, INSiGHTS, KOMBI

B./ jóváhagyja
1. célirányos támogatást az EZÚS Pons Danubii Kft. részére egy évi tagsági díj összegében, ami
5.250,50 € projektek önrészének fedezésére: SWARE, INSiGHTS, KOMBI
C./ kéri
1. a polgármestert a célirányos támogatás beledolgozására a 2018-as városi költségvetésbe kiadásként
az EZÚS Pons Danubii Kft. részére, ami 5.250,50 € projektek önrészének fedezésére
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1010/2018 sz.
határozat
pénzeszközök jóváhagyása rendkívüli esemény következményeinek eltávolítására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Dögösben létrejött rendkívüli helyzetről szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a Dögösben létrejött rendkívüli helyzet következményeinek eltávolítására a városi költségvetésből
3.952,- € összegben
C./ kéri a polgármestert
1. a Dögös térség tulajdonjogi viszonya rendezésének felgyorsítására
2. a tó mélyítésének bebiztosítására cca 100 – 150 cm-rel úgy, hogy annak mélysége megfelelő legyen
a víz életvilága részére a nyári forróságok idején is
3. hogy szólítsa fel az elvezető csatornák kezelőit és tulajdonosait a csatornák kitisztítására és
a kialakult probléma rendezésére 2018 szeptember végéig
4. beszámoló előterjesztésére a Dögös térséget és a város területén lévő elvezető csatornákat –
kanálisokat illetően
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

1011/2018 sz.
határozat
közbeszerzési eljárások kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a „Futballstadion szociális helyiségeinek és öltözőinek rekonstrukciója“ elnevezésű beruházással
kapcsolatosan lebonyolított közbeszerzésről szóló beszámolót. A közbeszerzési eljárás győztese

a FITSTAV Kft., értéke 15.605,00 € ÁFA nélkül, 18.726,00 € ÁFÁ-val.
2. a „Futballstadion öltözőinek tetőfelújítása“ elnevezésű beruházással kapcsolatosan lebonyolított
közbeszerzésről szóló beszámolót. A közbeszerzési eljárás győztese a STREND Kft., értéke
10.900,00 € ÁFA nélkül, 13.080,00 € ÁFÁ-val.
3. a Déli zónával kapcsolatosan lebonyolított közbeszerzésről szóló beszámolót
B./ kéri a polgármestert
1. 5.000,- € ÁFA nélküli besorolását a város költségvetésébe a Déli zónával kapcsolatos
projektdokumentáció kidolgozására minden szintet érintően a villanyvezetékek kiépítésére a Déli
zónában
Gúta, 2018.09.21.
Horváth Árpád
polgármester

