Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 43. üléséről 2018. május 28-án

935/2018 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, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

936/2018 sz.
határozat
a Gúta TV Kft. 2017-es évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gúta TV Kft. 2017-es évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót
2. a Gúta TV Kft. fejlesztési tervét a 2018-as évre
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

937/2018 sz.
határozat
Gúta Város Képviselő-testülete tagjainak számáról és a polgármester munkaviszonyáról
szóló javaslathoz az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város képviselő-testülete tagjainak számát a 2018 – 2022-es választási időszakra, ami
– 17 képviselő a Tt. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 11 § 3. bek. alapján
2. a polgármester munkaviszonyát a 2018 – 2022-es választási időszakra - teljes
munkaviszony - (100%) a Tt. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 11 § 4.
bek. i.) pontja alapján
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

938/2018 sz.
határozat
a Slovak Telekom R.t. kérelméhez anyagi teher létrehozására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Slovak Telekom R.t. kérelmét anyagi teher létrehozására optikai kábel elhelyezésére
a talajban Gúta Város területén cca 40 m hosszan a mellékelt 1 sz. táblázatban feltüntetett
parcellákon
2. védelmi sávot a Tt. 351/2011 sz. törvénye 68 §-a 5. bek alapján, ami a telekommunikációs
vezetékekre vonatkozóan 0,5 m a vezeték teljes hosszának mindkét oldalán
3. az Ing. Benčo Daniel által készített 2018.3.12-én kelt 2/2018 sz. becslési határozatot
4. a talaj négyzetméterenkénti ára a becslés alapján 2,79/m2
B/ jóváhagyja
1. anyagi teher létrehozását FTTH hálózat földben való elhelyezésére (optikai kábelhálózat) a
Tt. 351/2011 sz. törvénye 68 §-a 5. bek alapján
2. az érdekelt felek közös megegyezése alapján egyszeri térítést anyagi teher létrehozásáért
FTTH hálózat földben való elhelyezésére (optikai kábelhálózat) - 10.000,- €. A pontos
terület meghatározására a geodéziai bemérés után kerül sor a megépítést követően.
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

939/2018 sz.
határozat
pályázat meghirdetéséhez az Erdei Utca 10 sz. Óvoda igazgatói posztjának betöltésére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal beszámolóját a pályázat meghirdetésével kapcsolatosan az Erdei Utca 10
sz. Óvoda igazgatói posztjának betöltésére
B./ jóváhagyja
1. pályázat meghirdetését az Erdei Utca 10 sz. Óvoda igazgatói posztjának betöltésére
2018.9.1-től
C./ kéri a polgármestert
1. a pályázat feltételeinek közzétételére 2018.06.07-ig a város weboldalán, a Nyitrai Járási
Tanügyi Hivatal weboldalán és a Gúta TV-ben.
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

940/2018 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1.
2.
3.
4.

1. alapiskola költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

379359
11763
5911

2. iskolaklub költségvetés-merítése
1. Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
2. Saját bevételek a városi költségvetésből
3. Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
4. Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

56326

27259
5640
2726
0

941/2018 sz.
határozat
a Corvin Mátyás MTNY Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Corvin Mátyás MTNY Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a Corvin Mátyás MTNY Alapiskola 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1. alapiskola költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
4. Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

657876
368
14366

2. iskolaklub költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

28426

44422
13794
4772
0

942/2018 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1. alapiskola költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra az állami költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
4. Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

386623
1955
15099

2. iskolaklub költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

35589

29405
9102
4251
0

943/2018 sz.
határozat
a Gútai Művészeti Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Művészeti Alapiskola 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Művészeti Alapiskola 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1.
2.
3.
4.

1. alapiskola költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

184138
10652
1602

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

944/2018 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Szabadidőközpont 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Szabadidőközpont 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1.
2.
3.
4.

1. alapiskola költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

82769
15611
3000
1166

945/2018 sz.
határozat
a Brünni Téri MTNY Óvoda 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Brünni Téri MTNY Óvoda 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a Brünni Téri MTNY Óvoda 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1. óvoda költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből –
ebből kapitális kiadásokra
2. Saját bevételek a városi költségvetésből
3. Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
4. Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

1.

1.
2.
3.
4.

310444
(31722)
9459
4483

2. iskolai étkezde költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

10549

20657
1426
13058

3. kiadó iskolakonyha költségvetés-merítése
1. Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből

6708

2.
3.

5338

4.

Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

4. épület költségvetés-merítése
1. Célirányos támogatás a városi költségvetésből – ebből kapitális
kiadásokra

3000
(1739)

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

946/2018 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. óvoda költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből – ebből
kapitális kiadásokra
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben
2. kiadó iskolakonyha költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

209990
(12455)
7413
6713
5766

3878

9440

947/2018 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények 2017-es gazdálkodásáról szóló
beszámolóhoz (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények 2017-es gazdálkodásáról szóló
beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények 2017-es gazdálkodását (€-ban):
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. Iskola Utcai Iskolai Étkezde költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben
2. Győri Utcai Iskolai Étkezde költségvetés-merítése
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Saját bevételek a városi költségvetésből
Célirányos támogatás, pénzeszközök visszafizetése a városi
költségvetésből összesen:
Az intézmény számlájára utalt nem normatív támogatások az állami
költségvetésből, pályázatok..., a valós összegben

111 298
7 725
18 688
0

40 963
12 908
4 712

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

948/2018 sz.
határozat
a városi főellenőr állásfoglalása az iskolák és iskolai intézmények 2017-es gazdálkodásáról
szóló beszámolójához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr állásfoglalása az iskolák és iskolai intézmények 2017-es gazdálkodásáról
szóló beszámolójához
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

949/2018 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat 2017-es tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2017-es tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót
2. a városi főellenőr állásfoglalását a GÚTA SERVICE vállalat 2017-es tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
B./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2017-es gazdasági eredményét:
Összes bevétel:
710 534,07 €
Összes kiadás:
703 292,22 €
A vállalat gazdasági eredménye:
7 241,85 €
- a fő tevékenységből adódó nyereség – 1 291,49 € - felhasználását az elmúlt évek
veszteségének csökkentésére – bekönyvelni: 428 – Elmúlt évek rendezetlen gazdasági
eredménye
- 4 629,46 € - tartalékalap képzésére
A melléktevékenység adózás utáni nyereségét – 1 320,90 € - tartalékalap képzésére
2. a járulék tényleges merítését 2017-ben: 522 829,02 €
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

950/2018 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017-es tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló
beszámolóhoz (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017-es tevékenységéről és gazdálkodásáról
szóló beszámolót
2. a városi főellenőr állásfoglalását a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017-es
tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017-es gazdálkodását
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

951/2018 sz.
határozat
a Gútai VMK 2017-es tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai VMK 2017-es tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót
2. a városi főellenőr állásfoglalását a Gútai VMK 2017-es tevékenységéről
gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

és

B./ jóváhagyja
1.
a Gútai VMK 2017-es gazdasági eredményét:
Összes bevétel:
257 785,65 €
Összes kiadás:
256 465,61 €
Gazdasági eredmény:
1 320,04 €
2. a fő tevékenységből adódó nyereség 1074,84 € - felhasználását tartalékalap képzésére
3. A melléktevékenység
245,17 € - felhasználást tartalékalap képzésére
4. A 2017. évi járulék merítésének átcsoportosítását: 20,- €
Megtakarítás: útiköltség
összesen

20,00
20,00

Túlmerítés: anyagvásárlás
összesen

20,00
20,00

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

952/2018 sz.
határozat
a város 2017. évi zárszámadásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a.) a város 2017-es évi zárszámadását az elemzéssel együtt, a programköltségvetés és a
2017. évi konszolidált könyvviteli zárlat érékelését
b.) a város 6/2017 sz. költségvetési intézkedését, amely tartalmazza a változásokat
2017.12.31-ig
c.) a független könyvvizsgáló értékelését a 2017. évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről
d.) a városi főellenőr állásfoglalását a 2016. évi könyvviteli zárlathoz
B./ jóváhagyja
a város 2017. évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az
alábbi adatok szerint:
1. A város a folyószámlát többlettel zárta:
458.007,52 €
benne:

Általános bevételek:

7.426.417,37 €

(a költségvetési int. együtt)

Általános kiadások:

-6.968.409,85 €

(a költségvetési int. általános kiadásaival együtt)

Általános költségvetés többlete:
2. A város a kapitális költségvetést hiánnyal zárta:
benne:
Kapitális bevételek:
Kapitális kiadások:

+ 458.007,52 €
-149.691,38 €
693.062,97 €
- 842.754,35 €

(a költségvetési int. kapitális limitjeivel együtt)

Kapitális költségvetési hiány:

- 149.691,38 €

A bevételek és kiadások különbségéből adódik
a város 2017. évi költségvetésének többlete:

+ 308.316,14 €

A többletből kivonódnak az állami célirányos pénzeszközök
és a határon átnyúló támogatások összege:
amelyek felhasználása ill. visszautalása átnyúlhat
a 2018-as évre
3. A város a pénzügyi műveleteket hiánnyal zárta:
benne:
Bevételi pénzügyi műveletek:
Kiadási pénzügyi műveletek:
Többlet:
4. Megmaradt pénzeszközök 2017.12.31-éhez:
benne:
a) évi gazdálkodási többlet:
b) pénzügyi műveletek - hiány:
c) megmaradt pénzalap:

-175.171.84 €,

- 81.801,62 €
148.527,28 €
- 230.328,90 €
- 81.801,62 €
608.569,81 €
+ 308.316,14 €
- 81.801,29 €
+382.055,29 €

(a célirányos források kivonása után)

5. Pénzeszközök alapokba
történő besorolása:
benne:
a.) tartalékalap:
( a célirányos források kivonása
után a rendelkezésre álló tartalék
b.) karbantartási alap:
6. Pénzeszközök felhasználása a tartalékalapból
a 2018. évi költségvetésben:
a)Tartalékalapból
b) Városi tulajdonú lakások karbantartási és javítási alapja
b.1) K 12 – karzat

608.569,81 €
528.894,39 €
- 175.171,84 €
353.722,55 €)
79.675,42 €

0,00 €
3,270,-€

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

953/2018 sz.
határozat
a KolByt Kft. vállalat 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. KolByt Kft. ügyvezetőjének a vállalat 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló
beszámolóját
2. a gazdálkodási eredményt, amely eredménye:
adózás előtti nyereség: 2.290,- €
adózás utáni veszteség: 940,- €, amely az alábbi módon kerül lekönyvelésre:
- Osztatlan veszteség részleges térítése (előző évek vesztesége) 595,- €
3. a KolByt Kft. felügyelő tanácsának beszámolóját és határozatát a 2017. évi zárszámadásról
és Gúta Város hőenergiájára vonatkozó koncepció 2 sz. aktualizációját
4. az igazgató beszámolóját az Erdei Utca 10 sz. Óvoda, az Erdei utca 8 sz. alatti kihelyezett
óvodai osztályok és az Iskola utca 10, 12 sz. alatti lakótömbök központi fűtésének
elégtelen helyzetéről és azok megjavításnak szükségességéről.
B./ jóváhagyja
1 beruházás besorolását a város 2019-es rövidtávú tervébe: Erdei Utca 10 sz. Óvoda, az
Erdei utca 8 sz. alatti kihelyezett óvodai osztályok és az Iskola utca 10, 12 sz. alatti
lakótömbök központi fűtésének rekonstrukciója megközelítőleg 45.840,- € értékben
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

954/2018 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat 2018. évi költségvetésének módosítása
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett
javaslat alapján, amely szerint a vállalt bevételi és kiadási oldala egyaránt 716 250,- €-ról
728 850,- €-ra növekszik, ebből a város hozzájárulása 533 550-- €-ról 546 150,- €-ra
növekszik. A hozzájárulás emelésének forrása a 0451 – Közúti közlekedés - tételből kerül
átcsoportosításra
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

955/2018 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2018. évi költségvetésének módosítása
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2018. évi költségvetésének első módosítását
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2018. évi költségvetésének módosítását
a) idősek otthona
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott bevételi limit:
bevételi limit módosítása:
módosított bevételi limit:
saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott bevételi limit:
a) városi támogatás (étkezési hozzájárulás)
b) saját bevételek:
bevételi limit módosítása:
a) saját bevételek
b) egyéb bevételek
módosított bevételi limit:
A jóváhagyott kiadási limit megegyezik
a források szerinti bevételi limit összegével

307.200,-€
27.402,-€
334.602,-€
274.200,-€
0,-€
274 200,-€
+ 6.200,- €
13.810,- €
304.210,-€

Megj.: Egyéb bevételek 23 810 € összegben az OS
program keretén belüli többlet átcsoportosítása
b) napközi otthon
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott bevételi limit:
bevételi limit módosítása:
módosított bevételi limit:

44.160,-€
-9.708,-€
34.452,-€

saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott bevételi limit:
bevételi limit módosítása:
módosított bevételi limit:

8.000,-€
+7.900,-€
15.900,-€

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

31.000,-€
8.000,-€
23.000,-€
0,-€
-1.000,-€

146.016,--€
- 73.016,-€
72.984,-€

25.000,-€

b) saját bevételek
jóváhagyott bevételi limit összesen:
bevételi limit módosítása:
jóváhagyott bevételi limit:
a) városi támogatás
b) saját bevételek
módosított limit :
Kiadási limitek
111-es kód:
Jóváhagyott:
Módosítás:
Módosított kiadási limit

28.500,-€
53.500,-€

-11.800,-€
-20.600,-€
21.100,-€

146.000,- €
-146.000,- €
0,- €

3AC1-es kód
jóváhagyott kiadási limit
módosítás
módosított kiadási limit

0,-€
+41.360,-€
41.360,-€

3AC2-es kód
jóváhagyott kiadási limit
módosítás
módosított kiadási limit

0,-€
+7.296,-€
7.296,-€

41-es kód
jóváhagyott kiadási limit:
módosítás
módosított kiadási limit

53.500,-€
-32.400,-€
21.100,-€

e) önkéntes szolgálat
állami támogatás (1AC1-es kód)
jóváhagyott limit:
bevételi limit módosítása:
módosított bevételi limit:

0,-€
0,-€
0,-€

állami támogatás (1AC2-es kód)
jóváhagyott limit:
bevételi limit módosítása:
módosított bevételi limit:

0,-€
0,-€
0,-€

f) Praxissal a munka világába
átcsoportosítás az OS programból (41-es kód):
jóváhagyott bevételi limit:
bevételi limit módosítása:
módosított bevételi limit:
állami dotáció (1AC1-es kód)
jóváhagyott limit
bevételi limit módosítása
módosított bevételi limit:
állami dotáció (1AC2-es kód)
jóváhagyott limit
bevételi limit módosítása
módosított bevételi limit:
állami dotáció (3AL1-es kód)
jóváhagyott limit
bevételi limit módosítása
módosított bevételi limit:

0,-€
518,-€
518,-€
0,-€
1.580,-€
1.580,-€
0,-€
279,-€
279,-€
0,-€
934,-€
934,-€

Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

956/2018 sz.
határozat
a Déli zónára vonatkozó építkezési engedélyek kiadásához szükséges legalapvetőbb
feltételek megteremtése - javaslat
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Déli zónára vonatkozó építkezési engedélyek kiadásához szükséges legalapvetőbb
feltételek megteremtésére vonatkozó javaslatot
B./ kéri a polgármestert
1. a projekt kiadási költségvetésének előterjesztésére és a térség villamos energiával történő
ellátásának feltételeit tartalmazó beszámoló elkészítésére az októberi képviselőtestületi
ülésre
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

957/2018 sz.
határozat
Javaslat Gúta város hőgazdálkodásának rendezésére - Gúta város fejlesztési koncepciójának
aktualizációja a hőenergia terén
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a javaslatot Gúta város fejlesztési koncepciójának aktualizációjára a hőenergia terén, annak
2 sz. aktualizációját – melynek kidolgozója a PROEN Kft. a Tt. 2004.10.26-án kelt
657/2004 sz., a hőenergiáról szóló törvénye alapján.
B./ jóváhagyja
1. Gúta város fejlesztési koncepcióját a hőenergia terén, annak 2 sz. aktualizációját a
kiegészítésekkel együtt
2. a hőenergetika további fejlesztési irányultságát a központi hőforrás és az elsődleges
hőelosztók megszüntetésével, és a blokk- és házi földgázkazánok egyidejűleges
kiépítésével
a) blokk kazánok kiépítését a VS1, 4, 5 sz. állomásokon a Brünni tér 17 sz. alatt, a VS2, 3
sz. állomásokon az Iskola utca 25 sz. alatt
b) házi kazánok kiépítését azon fogyasztók számára, akik a hőt a meglévő elsődleges
hővezetékekből nyerik: a Templom tér 2 sz. alatti tömbház, a VMK körtermének és
színháztermének fűtése
3. „Gúta város fejlesztési koncepciója a hőenergia terén“ módosításának besorolását Gúta
Város településrendezési tervének kötelező részébe ezen határozat B./2. sz. pontja alapján
és a 2 sz. aktualizációból következő „ Ajánlás város fejlesztési koncepciójának kötelező
részére a hőenergia terén“ alapján
C./ kéri a polgármestert
1. javaslat elkészítésére a szeptemberi képviselő-testületi ülésre:
a) a város tulajdona egy részének – a KolByt által bérelt berendezések - átadására
a társaság tulajdonába hőelőállítás és hőszolgáltatás céljára
b) Gúta Város hőenergiája fejlesztési koncepciójával kapcsolatosan jóváhagyott
módosításoknak a KolByt általi végrehajtása finanszírozásának ütemtervét

c) a VMK és a körterem fűtésének belefoglalását Gúta Város hőenergiája fejlesztési
koncepciójába
d) a 2. sz. aktualizációjának belefoglalását Gúta Város fejlesztési koncepciójába
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester
958/2018 sz.
határozat
a város rövidtávú beruházási tervének teljesítéséről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a polgármester beszámolóját a város rövidtávú beruházási terve módosításának
szükségességéről
2 a „Kerékpárút a Kis-Duna elsődleges védőgátja koronáján“ elnevezésű beruházással
kapcsolatban kiírt közbeszerzésről, melynek győztese a Skanska SK R.t., az ár ÁFA nélkül
127.822,77 €, ÁFÁ-val 153.387,32 €. A város ezt hitelből fedezi.
3 a „Mester utca és a Štúr utca felújítása“ elnevezésű beruházással kapcsolatban kiírt
közbeszerzésről, melynek ára 187.868,04 €. A város ezt hitelből fedezi.
B./ jóváhagyja
1. a 2018-as évre tervezett beruházások módosított szétírását az előterjesztett anyaggal
összhangban a források beérkezése alapján az alábbi módosításokkal:
- 8.133,07 € összeget a Tájház szociális helyiségeinek felújítására besorolni a rövidtávú
beruházások közé, pénzügyi fedezet – városi vagyon eladásából származó bevétel, ezzel az
összeggel növekszik a városi vagyon eladásából származó bevétel – tervezet
- a „Gútai Szabadidőközpont közlekedési játszótere“ közös finanszírozását besorolni a
rövidtávú beruházások közé, 4.000,- € hitelből (18.210,- € - pályázati önrészek)
C./ kéri
1. a VMK igazgatóját, hogy végezze el a közbeszerzést a VMK szociális helyiségeinek
felújítására a beruházás besorolása érdekében a város rövidtávú beruházási tervébe
2 a polgármestert a pénzügyi források bebiztosítására VMK beruházásaira, és az alábbi
beruházások versenyeztetett árának előterjesztésére a következő képviselő-testületi ülésre:
- Játszótér felújítása
- Parkoló az Iskola utcában
- Iskolai intézmények megvilágításának auditja
- A nagyszigeti volt óvoda ablakcseréje
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

959/2018 sz.
határozat
a 34. Gútai Vásár műszaki és szervezési bebiztosításának előkészületeihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 34. Gútai Vásár műszaki és szervezési bebiztosításának előkészületeit
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

960/2018 sz.
határozat
a városról szóló első írásos említés 750. évfordulója előkészületeihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a hivatalvezető beszámolóját a városról szóló első írásos említés 750. évfordulója
előkészületeivel kapcsolatosan
B./ jóváhagyja
1. 4 db faragott emléktábla elkészíttetését
2. a városról szóló első írásos említés 750. évfordulója megünneplésének pénzügyi fedezetét
24.000,- € összegben a részesedési adó emeléséből
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

Bučai Ladislav, Vágfüzes 15 sz. alatti lakosnak a gútai kataszterben lévő 2845/45 sz.
parcella egy részének eladására vonatkozó kérelmével kapcsolatosan Gúta Város
Képviselő-testülete nem hozott határozatot

MUDr. Filip J. Arpas, Gúta, Mester utca 2 sz. alatti lakosnak a gútai kataszterben lévő
1635 sz. parcella egy részének eladására vonatkozó kérelmével kapcsolatosan Gúta
Város Képviselő-testülete nem hozott határozatot

961/2018 sz.
határozat
Kalmár Ladislav, Gúta, Templom tér 23 sz. alatti gútai lakosnak a gútai kataszterben lévő
28451/197 sz. 1,7365 ha parcella bérlésére vonatkozó kérelméhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben az Ipari zónában lévő, 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett földterület bérbeadási szándékát a Tt. 138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló
törvénye 9a) §, 9c.) bek. értelmében mezőgazdasági célokra a Tt. 504/2003 sz. törvénye
értelmében
- a 28451/197 sz. egyéb terület besorolású parcella egy része - 1 ha 7365 m2 -Kalmár
Ladislav, Templom tér 23 sz. alatti gútai lakos részére 1 évre évi 110,- €/ha összegért
különleges szempontok figyelembe vételével, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy
a bérlő a szóban forgó területet hosszú időn keresztül bérelte
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

962/2018 sz.
határozat
a Schola Privata Gutaiensis Kft., kérelméhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/612 sz.
parcella egy részének eladási szándékát a Tt. 138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló
törvénye 9a) §, 8e.) bek. értelmében – az újonnan kialakított parcella nagysága a vázrajzzal
kerül pontosításra - a Schola Privata Gutaiensis Kft. részére 4,- €/m2 összegért a város
hatályos ártérképe alapján, mivel a szomszédos ingatlan (iskola) a kérelmező tulajdonában
van a 12952 sz. tulajdonlap alapján, a Tt. 140/2014 sz. törvénye 2§ 2 bek. c.) 1 pontjával
összhangban. A fent említett területen a kérelmező tornaterem építését tervezi.
A vázrajz elkészítésével kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

963/2018 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-PZ-2018-8, 2018.04.09.
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megtárgyalta
1. a.) „Integrált egészségügyi központ Gúta Városában“ elnevezésű pályázat benyújtásának
szándékát az IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 számú pályázati felhívás keretén belül
b.) nem visszatérítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtását, amennyiben a SZK
Egészségügyi Minisztériuma jóváhagyja a pályázat benyújtására irányuló szándékot
c.) a projekt megvalósítását a jóváhagyott szándék és jóváhagyott nem visszatérítendő
pénzügyi támogatási kérelem alapján
2 a pályázati felhívás 37 feltétele alapján – egészségügyi szolgáltatás nyújtását legalább :
- Általános egészségügyi szolgáltatás felnőttek részére
- Általános egészségügyi szolgáltatás gyermekek részére
- Speciális nőgyógyászati rendelő
3 a projekt közös finanszírozását
- a jogosult költségek teljes összegének és a kért támogatásnak a különbségét,
maximálisan 41 176,47 €
- egyéb jogosulatlan kiadásokat, amelyek a pályázat kidolgozásakor, a kérelem
benyújtásakor, a pályázat értékelésekor vagy a projekt megvalósításakor lesznek
beazonosítva
4 a CIZS -szel megvalósítandó partnerség formáját a pályázati kiírás 37. pontja értelmében,
az 1 sz. alternatíva alapján – az egészségügyi szolgáltatókkal megkötött partneri szerződés
megkötésével az Integrált egészségügyi központ keretén belül
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

964/2018 sz.
határozat
nem visszatérítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslathoz –
„Elektromobil Gúta Város Önkormányzatában“
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Kérelem támogatási benyújtását a 2018-as évre „Elektromobil Gúta Város
Önkormányzatában“ címmel
2. Gúta Város önrészét „Elektromobil Gúta Város Önkormányzatában“ című projekthez
2.750,- € összegben
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

965/2018 sz.
határozat
Gúta Város és a SEDUS GROUP R.t. közötti Kolárovo /SG/1 sz. előszerződés
megtárgyalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város és a SEDUS GROUP R.t. közötti Kolárovo /SG/1 sz. előszerződés
megszüntetésről szóló megállapodást az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

966/2018 sz.
határozat
Gúta Város településrendezési terve módosításának megkezdéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a településrendezési terv 2 sz. módosításának beszerzését – Gúta - városközpont (ÚPZ –
CMZ), amely a meglévő épületek funkciójának megváltoztatását illeti: Hotel Leonor, külső
konyha, csap,
Színpad, öltözők, szociális helyiségek és szolgáltatások a B11-es regulációs blokkban, az
eredeti „nyilvános szálláshely és vendéglátás“ -ról „állandó lakások, 300 m2- nél nagyobb
alapterületű üzlethelyiségek és irodák“-ra a megfelelő műszaki felszereltséggel és az alábbi
feltételekkel:
1. Semmilyen intervenciós beavatkozás – emelet, hozzáépítés, stb. a területen nem
történik
2. A lakások, az üzletek használói, áruszállítók parkolása a saját területen, az udvarban
lesz
3. A településrendezési terv átszervezésével és kidolgozásával kapcsolatos összes
költséget a kérelmező fizeti
B./ kéri a polgármestert, hogy
1. Szerződéses viszonnyal biztosítsa be a Javaslat dokumentációjának beszerzését és
kidolgozását szakmailag alkalmas személy által
2. egyidejűleg kössön szerződést a kérelmezővel a dokumentáció beszerzésével és
kidolgozásával kapcsolatos kiadások megtérítésére, amelyben a térítés határideje
a szerződés aláírásának napja lesz a város által kiállított számla alapján, ami
a dokumentáció kidolgozása elkezdésének feltétele lesz.
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

967/2018 sz.
határozat
„A sportcsarnok megvilágításának felújítása, reflektorok cseréje a város területén“ projekttel
kapcsolatos közbeszerzési feltételei
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a felhívást árajánlatok megtételére a sportcsarnok megvilágításának felújítására az
előterjesztett anyag szerint - „Výzva ŠH“ – 2019-es finanszírozással
2. a felhívást árajánlatok megtételére a város területén lévő izzókkal ellátott világítótestek
cseréjére a Gőgh Kálmán Stadionnal együtt az előterjesztett anyag szerint - „Výzva
reflektory“ – 2019-es finanszírozással
B./ kéri a polgármestert
1. közbeszerzés bebiztosítására a Gútai Sportcsarnok megvilágításának felújítására
2. közbeszerzés bebiztosítására a város területén lévő világítótestek cseréjére
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

968/2018 sz.
határozat
a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont szerződéseinek meghosszabbításoz a termek
kölcsönzése, étkeztetés és időleges munkaerő-kölcsönzés tárgyában
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont kérelmét a Gúta várossal kötött szerződések
meghosszabbítására az iskolák és iskolai intézmények termeinek kölcsönzését illetően
Gúta Város Képviselő-testülete 2017.7.3-ai 700/2017 sz. határozata értelmében, az
étkeztetés bebiztosítását illetően a felnőttek és gyerekek részére, ill. a nyugdíjasok részére
a szociális szolgáltatás keretén belül és az időleges munkaerő-kölcsönzést illetően az
Iskola Utcai Iskolai Étkezde számára, 2018.06.30-ai hatállyal
2 a Gútai Városi Hivatal álláspontját a kérelemmel kapcsolatosan
B./ jóváhagyja
1. szerződések meghosszabbítására az iskolák és iskolai intézmények termeinek kölcsönzését
illetően Gúta Város Képviselő-testülete 2017.7.3-ai 700/2017 sz. határozata 1 – 5 pontja
értelmében, 2019.12.31-ig
Gúta, 2018.06.01.
Horváth Árpád
polgármester

