Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 47. üléséről 2018. október 29-én

1012/2018 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, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1013/2018 sz.
határozat
az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletre a Tt. 369/1990 sz. a községi
rendezésről szóló törvénye 6 § 3. bek. alapján 2018. 10. 2-án kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtáblájára
2. az észrevételezési eljárás keretén belül az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletre
vonatkozó javaslathoz nem érkezett észrevétel

Gúta Városnak az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 3/2018 sz., az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett javaslat
szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1014/2018 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet
szerint
B./ jóváhagyja
1. a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
a.) alapiskola:
1.
Jóváhagyott normatív támogatás általános kiadásokra az állami
400 575
költségvetésből, amely tartalmazza az utolsó módosítást
Módosítás (+-)
a)
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből –
módosítás
Közzétett normatív
b)
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra az állami
költségvetés
költségvetésből
2.
Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből – fix
0
kiadások túlfizetéséből adódó visszautalás, biztosítás túlfizetése
a)
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – egészségügyi biztosító
+262
túlfizetése -visszautalás - módosítás
b)
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – egészségügyi biztosító
262
túlfizetése -visszautalás – módosított összeg
2 930
3.
Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből az iskola
működésére
a)
Célirányos támogatás a városi költségvetésből az alapiskola működésére
max. 10000-ig
– a közzétett állami normatív támogatás összegének függvényében módosítás
b)

Módosított célirányos támogatás a városi költségvetésből az alapiskola
működésére – a közzétett állami normatív támogatás összegének
függvényében

10930-tól 12930-ig

Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1015/2018 sz.
határozat
a Corvin Mátyás Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Corvin Mátyás Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint
B./ jóváhagyja
1. a Corvin Mátyás Alapiskola 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
a.) alapiskola:
1.
Jóváhagyott normatív támogatás általános kiadásokra az állami
699 928
költségvetésből, amely tartalmazza az utolsó módosítást
Módosítás (+-)
a)
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből –
módosítás
Közzétett normatív
b)
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra az állami
költségvetés
költségvetésből
2.
Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
380
a)
Saját bevételek a városi költségvetésből - módosítás
+461
b)
Saját bevételek a városi költségvetésből – módosított összeg
841
3.
Dotációk, grantok,…,az intézmény számlájára utalt pénzösszegek a valós
bevételek összegében, főként:
1724
nyugdíjaztatási pótlék
308
projektek
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1016/2018 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a J.A. Komenský Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint
B./ jóváhagyja
1. a J.A. Komenský Alapiskola 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
a.) alapiskola:
1.
Jóváhagyott normatív támogatás általános kiadásokra az állami
413 210
költségvetésből, amely tartalmazza az utolsó módosítást
Módosítás (+-)
a)
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből –
módosítás
Közzétett normatív
b)
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra az állami
költségvetés
költségvetésből
2.
Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
1 500
a)

Saját bevételek a városi költségvetésből - módosítás

+500

b)

Saját bevételek a városi költségvetésből – módosított összeg

2 000

3.

Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből – fix kiadások
túlfizetéséből adódó visszautalás, egészségügyi biztosítás túlfizetése
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – egészségügyi biztosító
túlfizetése -visszautalás - módosítás
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – egészségügyi biztosító
túlfizetése -visszautalás – módosított összeg
Célirányos támogatás a városi költségvetésből az állami inspekció által
észlelt hiányosságok pótlására

5 137

a)
b)
4.

b.) iskolaklub:
1.
Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
a)
Saját bevételek a városi költségvetésből - módosítás
b)
Saját bevételek a városi költségvetésből – módosított összeg

+2 351
7 488
2 500

8 730
+1 000
9 730

Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1017/2018 sz.
határozat
a Gútai Művészeti Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Művészeti Alapiskola 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Művészeti Alapiskola 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
1.
Jóváhagyott normatív támogatás a városi költségvetésből nyugdíjaztatási
2 048
pótlékra
a)
Normatív támogatás módosítása a városi költségvetésből nyugdíjaztatási
+2 330
pótlékra és szabadság kifizetésére – módosítás
b)
Módosított normatív támogatás a városi költségvetésből nyugdíjaztatási
4 378
pótlékra és szabadság kifizetésére
2.
Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati
10 652
rendelet értelmében
a)
Saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati rendelet
+128
értelmében - módosítás
b)
Saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati rendelet
10 780
értelmében – módosított összeg
3.
Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből – fix kiadások
2 539
túlfizetéséből adódó visszautalás, egészségügyi biztosítás túlfizetése
a)
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – egészségügyi biztosító
+475
túlfizetése -visszautalás – módosítás
b)
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – egészségügyi biztosító
3 014
túlfizetése -visszautalás – módosított összeg
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1018/2018 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Szabadidőközpont 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Szabadidőközpont 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
1. Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből – fix kiadások
0
túlfizetéséből adódó visszautalás, egészségügyi biztosítás túlfizetése
a) Célirányos támogatás a városi költségvetésből – fix kiadások, egészségügyi
+24
biztosító túlfizetése -visszautalás - módosítás
b) Célirányos támogatás a városi költségvetésből – fix kiadások, egészségügyi
24
biztosító túlfizetése -visszautalás – módosított összeg
3. Dotációk, grantok,…,az intézmény számlájára utalt pénzösszegek a valós
bevételek összegében, főként:
dotáció – munka-, szociális és családügyi hivatal
48
2 000
VOLKSWAGEN Alapítvány – közlekedési pálya
TESCO Alapítvány
1 300
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1019/2018 sz.
határozat
a Brünni Téri MTNY Óvoda 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Brünni Téri MTNY Óvoda 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint
B./ jóváhagyja
1. a Brünni Téri MTNY Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
1.
Jóváhagyott normatív támogatás a városi költségvetésből – asszisztens bére, vásárlás,
309 483
beruházás jellegű is, nyugdíjaztatási pótlék, épületrekonstrukció az igazgató döntése alapján

a)
2.
a)
b)
3.

az utolsó módosítás szerint
Ebből elkülönítve kapitális kiadásokra
Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből:
Célirányos támogatás módosítása: jóváírás, biztosítás éves elszámolása:
Módosított célirányos támogatás összesen:
Dotációk, grantok,…,az intézmény számlájára utalt pénzösszegek a valós
bevételek összegében, benne:
dotáció – munka-, szociális és családügyi hivatal

Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

- 15 237
1 000
4 448
5 448

2 776

1020/2018 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint
B./ jóváhagyja
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi módon (€-ban):
1.
Jóváhagyott normatív támogatás a városi költségvetésből – asszisztens bére, vásárlás,
221 630
beruházás jellegű is, nyugdíjaztatási pótlék, épületrekonstrukció az igazgató döntése alapján

a)

az utolsó módosítás szerint
Ebből elkülönítve kapitális kiadásokra

2.

Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből:

1 656

a)

Célirányos támogatás módosítása: jóváírás, biztosítás éves elszámolása:

2 992

b)

Módosított célirányos támogatás összesen:

4 648

- 15 010

Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1021/2018 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai étkezdék 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai étkezdék 2018-as I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót a melléklet szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1022/2018 sz.
határozat
a költségvetési limitek módosításához a 2018-as évre a Római Katolikus Egyház - Nagyszombati
Egyházmegye által fenntartott Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont költségére (€-ban)
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az igazgató kérelmét a költségvetés módosítására a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
működésére a pénzeszközök átcsoportosításával az iskola egyes egységei között
B./ jóváhagyja
1. a költségvetési limitek módosításához a 2018-as évre a Római Katolikus Egyház - Nagyszombati
Egyházmegye által fenntartott Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont egyes egységeinek
működési költségére az iskola kérelme alapján (€-ban):
Iskolai étkezde, amely a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részét képezi:
alapiskolás gyermekek 15 éves korig:
1.
Jóváhagyott normatív támogatás a városi költségvetésből általános
kiadásokra az utolsó módosítással együtt
a)
Normatív támogatás a városi költségvetésből általános kiadásokra módosítás
b)
Normatív támogatás a városi költségvetésből általános kiadásokra –
módosított összeg
óvodás gyermekek:
1.
Jóváhagyott normatív támogatás a városi költségvetésből általános
kiadásokra
a)
Normatív támogatás a városi költségvetésből általános kiadásokra módosítás
b)
Normatív támogatás a városi költségvetésből általános kiadásokra –
módosított összeg
Iskolaklub, amely a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részét képezi:
1.
Jóváhagyott normatív támogatás a városi költségvetésből általános
kiadásokra
a)
Normatív támogatás a városi költségvetésből általános kiadásokra módosítás
b)
Normatív támogatás a városi költségvetésből általános kiadásokra –
módosított összeg
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

24879
+1000
25 879

8111
+1000
9 111

36 513
-2000
34 513

1023/2018 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények nevelési – művelődési tevékenységének 2017/2018-as tanévi
eredményeiről és feltételeiről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az iskolák és iskolai intézmények nevelési – művelődési tevékenységének 2017/2018-as tanévi
eredményeiről és feltételeiről szóló beszámolót:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola, Gúta, Palkovich Viktor utca 3
Corvin Mátyás MTNY Alapiskola, Gúta, Iskola utca 6
J.A. Komenský Alapiskola, Gúta, Győri utca 14
Brünni Téri MTNY Óvoda, Gúta, Brünni tér 16
Erdei Utca 10 sz. Óvoda, Gúta, Erdei utca 10
Gútai Művészeti Alapiskola, Gúta, Templom tér 10
Gútai Szabadidőközpont, Gúta, Híd utca 2

Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1024/2018 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat 2018. évi költségvetésének módosításához
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2018. évi költségvetésének II. módosítását az előterjesztett javaslat
szerint, amely alapján a vállalat bevételi és kiadási oldala egyaránt 717 450,- €, ebből a járulék
a vállalat működésére 503 850,- €, Gúta Várostól a járulék megrendelések formájában 42 300,- €.
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1025/2018 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2018. évi költségvetésének módosításához
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2018. évi költségvetésének II. módosítását
2018.5.28-ai
Módosítási
2018.10.29-ei
módosítás
javaslat
módosítás
Idősek otthona kiadásai:
638812
6099
644911
Állami támogatás – 111-es kód
334602
0
334602
Saját bevételek – általános kiadások
280400
10400
290800
Saját bevételek – kapitális kiadások
0
0
0
Városi támogatás
80
80
Egyéb állami források – előző évek
23810
-12091
11719
refundációja
Egyéb saját bevételek- éves elszámolás,
0
7710
7710
jóváírások
Napközi otthon kiadásai:
50352
1413
51765
Állami támogatás – 111-es kód
34452
-10509
23943
Saját bevételek
7900
4722
12622
Városi támogatás
8000
7200
15200
Kifőzde kiadásai:
30000
950
30950
Saját bevételek
22000
1350
23350
Városi támogatás
8000
-400
7600
Gondozószolgálat kiadásai:
69756
47533
117289
Saját bevételek
7900
7870
15770
Állami támogatás
48656
12163
60819
Túlfizetések – éves elszámolás, egészségügyi
0
7700
7700
biztosító, jóváírások
Városi támogatás
13200
19800
33000
„Gyakorlattal a munkahelyre“ kiadásai:
3311
-73
3238
Állami támogatás
2793
0
2793
Saját bevételek
0
0
0
Egyéb állami források – előző évek
518
-73
445
refundációja
Összesen
792231
55922
848153
Megj.: a 2018.5.28-ai 792 213 EUR összeg korrigálásra kerül: 792 230 EUR-ra, ami kerekítésből
adódik.
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1026/2018 sz.
határozat
a város 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és a 2018-as városi költségvetés
módosításához
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi költségvetés 2018. év I. félévi bevételi és kiadási oldalának teljesítéséről szóló beszámolót
és a programköltségvetés értékelését az említett időszakot illetően
2. a 3/2018 sz. költségvetési intézkedéssel eszközölt költségvetés-módosításokat, amelyek
tartalmazzák a 2018.03.31-től 2018.06.30-ig terjedő időszak változásait, amelyek hatására a városi
költségvetés mérlege az eredetileg jóváhagyott 10.624.768 €-ról 10.736.318 €-ra módosul.
3. a 4 és 5/2018 sz. költségvetési intézkedéssel eszközölt költségvetés-módosításokat, amelyek
tartalmazzák a 2018.09.30-ig terjedő időszak változásait, amelyek hatására a városi költségvetés
mérlege az eredetileg jóváhagyott 10.624.768 €-ról 9.332.544 €-ra módosul
B./ jóváhagyja
1. a város 2018-as évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat alapján, mint a város
5/2018 sz. költségvetési intézkedését, melynek értelmében a város 2018. évi költségvetése
9.332.544 €.
C./ felhatalmazza a város polgármesterét, hogy
1. a költségvetésben felmerülő esetleges különbségeket a valóság és a költségvetés között,
költségvetési intézkedéssel korrigálja úgy, hogy a város kötelezettségei maradéktalanul
teljesíthetőek legyenek, és erről tájékoztassa a képviselő-testületet a város 2018. évi
zárszámadásának tárgyalásakor
D./ kéri
1. az egyes költségvetési részlegek kezelőit a költségvetési limit betartására, hogy az évi költségvetés
egy részlegen belül se legyen túlmerítve
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1027/2018 sz.
határozat
a 2019-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2019-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről szóló
törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 2019-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 4/2018 sz., a 2019-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett
javaslat szerint
Gúta, 2018.11.05.
Horváth Árpád
polgármester

1028/2018 sz.
határozat
a 2019-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2019-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről szóló
törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Város 2019-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendelete
B./ elfogadja
1. Gúta Város 5/2018 sz., a 2019-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett
javaslat szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1029/2018 sz.
határozat
az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletéhez a 2019-es évre vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletére a 2019-es évre
vonatkozóan a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város
hivatali hirdetőtábláján 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Városnak az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendelete a
2019-es évre vonatkozóan
A./ elfogadja
1. Gúta Város 6/2018 sz., az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletét a 2019-es évre
az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1030/2018 sz.
határozat
a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendelethez a 2019-es évre vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletre a 2019-es évre
vonatkozóan a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város
hivatali hirdetőtábláján 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Városnak a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendelete a
2019-es évre vonatkozóan
A./ elfogadja
1. Gúta Város 7/2018 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletét a
2019-es évre az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1031/2018 sz.
határozat
a 2019-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2019-es évi szállásáhelyadóról szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről
szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett

Gúta Városnak a 2019-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 8/2018 sz., a 2019-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendeletét az
előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1032/2018 sz.
határozat
a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2019-es évi illetékéről szóló önkormányzati
rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2019-es évi illetékéről szóló
önkormányzati rendeletére a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre
került a város hivatali hirdetőtábláján 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban nem érkezett észrevétel

Gúta Városnak a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2019-es évi
illetékéről szóló önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 9/2018 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék 2019-es évi illetékéről szóló
önkormányzati rendeletét az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1033/2018 sz.
határozat
a 2019-es évi közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2019-es évi közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendeletre a
községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtábláján és a város weboldalán 2018.10.8-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban nem érkezett észrevétel

Gúta Városnak a 2019-es évi közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati
rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 10/2018 sz., a 2019-es évi közterület-használat helyi adójáról szóló általános érvényű
rendeletét az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1034/2018 sz.
határozat
a 2019-2021-es időszakra vonatkozó költségvetés-javaslathoz és programköltségvetés-javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2019-2021-es időszakra vonatkozó költségvetés-javaslatot a járulékos és költségvetési
intézményeknek a városi költségvetéshez való viszonyát
2. a városi főellenőr állásfoglalását a 2019-2021-es időszakra vonatkozó költségvetés-javaslathoz
B./ jóváhagyja
1. a 2019-es évi költségvetést a gazdasági mutatók szintjén 10.655.127 €-s mérleggel a járulékos és
költségvetési intézmények pénzügyi mutatóival együtt
C./ kéri
1. a sport- és ifjúságnevelési bizottság és a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét a dotáció
szétosztására a februári képviselő-testületi ülésre
Felelősök: érintett bizottságok elnökei
Határidő: februári képviselő-testületi ülés
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság és a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét a 2019-es
évi városi rendezvényekre jóváhagyott pénzösszeg szétosztására
Felelősök: érintett bizottságok elnökei
Határidő: februári képviselő-testületi ülés
Felelősök: érintett bizottságok elnökei

3. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatóját a költségvetés szétírására a 2019-es évi városi
költségvetés mutatói alapján a minisztériummal kötött szerződés feltételeinek betartása mellett, és
az adatok RISSAM-ba való feltöltésére legkésőbb 2019. 01. 10-ig. A mutatók módosulása esetén
haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé a költségvetés-módosítást
Felelős: az intézmény igazgatója
4. az iskolák és iskolai intézmények igazgatóit a költségvetés szétírására a 2019-es évi városi
költségvetés mutatói alapján, és az adatok RISSAM-ba való feltöltésére legkésőbb 2019. 01. 10-ig.
Az állami normatívák megváltozása esetén az iskolaügyi osztály vezetőjével együttműködve
haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé az adott iskolai intézmény költségvetésének
módosítását
Felelősök: iskolaügyi osztály vezetője, iskolák és iskolai intézmények igazgatói
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1035/2018 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat költségvetésének jóváhagyásához a 2019 – 2021-es időszakra

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. javaslatot a GÚTA SERVICE vállalat költségvetésére a 2019 – 2021-es időszakra vonatkozóan az
előterjesztett javaslat szerint, mely szerint a 2019-es bevételi és kiadási oldal összege 794.132 €,
ebből a vállalat működésére 581.732,- €, a város hozzájárulása megrendelések formájában
29.700, – €
B./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE vállalat költségvetését a 2019 – 2021-es időszakra az előterjesztett anyag
alapján, a 2019-es évi költségvetés bevételi és kiadási oldala egyaránt 794.132,- €, ebből a szervezet
működésére 581.732,- €, a város hozzájárulása megrendelők alapján 29 700,- €
C./ kéri
1. a polgármestert és a GÚTA SERVICE vállalat igazgatóját, hogy értékeljék át a kommunális
hulladék gyűjtését és osztályozását, és 2019. januárjában terjesszenek elő javaslatot az állandó
alkalmazottak számának növelésére (3-5 személy), amely javaslat tartalmazza a szükséges
pénzeszközöket is, a válogatott hulladék feldolgozásának felgyorsítása céljából
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1036/2018 sz.
határozat
a Gútai Városi Művelődési Központ költségvetésének jóváhagyásához a 2019 – 2021-es időszakra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a javaslatot a Gútai Városi Művelődési Központ költségvetésére a 2019 - 2021-es időszakra az
előterjesztett anyag alapján
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Városi Művelődési Központ költségvetését a 2019-es évre, mely szerint a költségvetés
bevételi és kiadási oldala egyaránt 254.360,- €, a város hozzájárulása 200.000,- €
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1037/2018 sz.
határozat
az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésről szóló beszámolóhoz az „Árvízvédelmi
intézkedések“-kel kapcsolatosan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésről szóló beszámolót az „Árvízvédelmi
intézkedések“-kel kapcsolatosan
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1038/2018 sz.
határozat
a tájékoztató beszámolóhoz a Gőgh Kálmán Stadion objektumában lévő öltözők egy részének bérlését
illetően – 28451/496 sz. parcella – 248,88 m2
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a együttműködési keretszerződés-javaslatot Gúta Város és a FOOTBALL ACADEMY – Sport klub
p.t. között a Polgári törvénykönyv 40/1964 sz. törvénye 51 §-a értelmében az előterjesztett javaslat
alapján
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1039/2018 sz.
határozat
a javítási alap merítésére vonatkozó javaslathoz – a Partizán utcában és a Mester utcában lévő K3
lakótömb bejárati ajtóinak cseréje
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Partizán utcában és a Mester utcában lévő a 45 lakásos „K3“ lakótömb bérlőinek kérelmét az
épület bejárati ajtóinak cseréjére
B./ jóváhagyja
1. a város javítási és karbantartási alapjának felhasználását 15,000,- € összegben a 2018-as
költségvetés keretein belül a Partizán utcában és a Mester utcában lévő a 45 lakásos „K3“ lakótömb
összes bejárati ajtójának megvásárlására és cseréjére
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1040/2018 sz.
határozat
Keszeli Milan, Sík utca 6 sz. alatti gútai lakos kérelméhez a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon vezetett 28445/389 sz. parcella egy részének – 136 m2 – eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 14 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselő több mint felét képezik, 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 28445/389 sz., parcella egy része – 136 m2 beépített terület és udvar a komáromi Geo-pont Kft. által 2018.06.06-án készített 44250207-11/2018 sz. vázrajz alapján,
újonnan kialakított „C“ regisztrációban vezetett 28445/472 sz. parcella eladását Keszeli Milan, Sík
útca 6 sz. alatti gútai lakos részére 8,- €/m2 áron az érvényben lévő ártérkép értelmében.
Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1041/2018 sz.
határozat
a K3, Partizán utca 7/14 sz. bérlakás kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a K3, Partizán utca 7/14 sz. kétszobás bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését
Árgyusiová Hajnalka, Partizán utca 29 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, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1042/2018 sz.
határozat
nem visszatérítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslathoz – „Pályázati
felhívás elsődleges egészségügyi gondoskodás integrációjára integrált egészségügyi központ
építésével, a felhívás kódja: IROP-PO2-SC212-2018-33

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megtárgyalta
1. „Integrált egészségügyi központ Gúta Városában“ elnevezésű pályázat benyújtását az IROP-PO2SC212-2018-33 számú pályázati felhívás keretén belül
B./ jóváhagyja
1. „Integrált egészségügyi központ Gúta Városában“ elnevezésű pályázat benyújtását az IROP-PO2SC212-2018-33 számú pályázati felhívás keretén belül
2. a pályázat megvalósítását
3. a pályázat közös finanszírozását
a.) a vissza nem térítendő támogatás jogos költségei és az összes kiadás különbségének összegében,
maximálisan 41 176,47 EUR összegben
b) egyéb költségek, amelyek a vissza nem térítendő támogatási kérelem elkészítésekor, annak
értékelésekor vagy a projekt megvalósításakor kerülnek beazonosításra
c) nem jogos kiadások, amelyek a projekt költségvetéséből lesznek elkülönítve
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1043/2018 sz.
határozat
nem lakáscélú helyiség bérbe adására vonatkozó kérelemhez az Állomás utca 2 sz. alatti épületben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a város kinyilvánította szándékát nem lakáscélú helyiség bérbeadására az Állomás utca 2 sz. alatti
épületben, amit megjelentetett a város weboldalán illetve a város hivatali hirdetőtábláján
B./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség bérbeadását az Állomás utca 2 sz. alatti épületben Molnár Richard –
MOVER részére közvetlen bérlési formában meghatározatlan időre 2018.11.1-jei hatállyal. A bérelt
terület nagysága 48,38 m2, éves bérleti díja 26,56 €/m2 + rezsikiadások
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

1044/2018 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont kerítése balesetveszélyes állapotának elhárítása
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ kéri
1. a polgármestert, hogy biztosítsa be a Gútai Szabadidőközpont kerítése balesetveszélyes állapotának
elhárítását
Gúta, 2018.11.5.
Horváth Árpád
polgármester

