Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2016. november 14-én

537/2016 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

538/2016 sz.
határozat
a művészeti alapiskolát, óvodát, és más iskolai intézményt látogató gyermekre eső
támogatás összegét és térítési módját meghatározó önkormányzati rendelethez (eredeti
hatáskörbe tartozó iskolai intézmények normatívái)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a művészeti alapiskolát, óvodát, és más iskolai intézményt látogató gyermekre eső
támogatás összegét és térítési módját a 2017-es évre meghatározó önkormányzati rendeletre a
községi rendezésről szóló 369/1990 sz. törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város
hivatali hirdetőtábláján és a város weboldalán 2016.10.28-án közzé tételre került
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a művészeti alapiskolát, óvodát, és más iskolai
intézményt látogató gyermekre eső támogatás összegét és térítési módját a 2017-es évre
meghatározó önkormányzati rendelethez nem érkezett észrevétel

Gúta Város 9/2016 sz., a művészeti alapiskolát, óvodát, és más iskolai
intézményt látogató gyermekre eső
támogatás összegét és térítési módját a 2017-es évre meghatározó
önkormányzati rendelete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város 9/2016 sz., a művészeti alapiskolát, óvodát, és más iskolai intézményt látogató
gyermekre eső támogatás összegét és térítési módját a 2017-es évre meghatározó önkormányzati
rendeletét az előterjesztett javaslat szerint

539/2016 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények 2016. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta, Palkovich Viktor utca 3, 2016. évi költségvetésének
módosítását (€-ban)

1a) költségvetés-módosítás – alapiskola
1. Jóváhagyott normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
a) Módosított normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
b) Az állami költségvetésből nyújtott normatív támogatás módosítása
c) Módosított normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
2. Ajándék – a bevétel összegében
3. Utaztatási hozzájárulás a 2016-os évre a bevétel összegében
4. Célirányos támogatás: fix kiadások túlfizetése az egész iskolára vonatkozóan
a) Ebből az alapiskolára eső rész
5. Célirányos támogatás – földgáz elszámolás
6. Célirányos támogatás - „Fejlesztési projekt tornatermi felszerelésre”
lásd a 2016.9.12-ei 497/2016 B2 sz. képviselő-testületi határozatot
7. Célirányos támogatás – a 2016.10.10-ei 525/2016 b sz. képviselő-testületi
határozat értelmében a város rövid távú beruházási terve keretén belül
a tornaterem talajának javítása
8. Célirányos támogatás módosítása – külföldi pályázat
9. Alapiskola és iskolaklub saját bevétele változatlan

387 960
379 956
- 3 383
376 573

3 288
3 288
1 280
4 070

19 000
484

2. a Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta, Iskola utca 6, 2016. évi költségvetésének módosítását (€ban)
1a) költségvetés-módosítás – alapiskola
562 209
1. Jóváhagyott normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
a) Módosított normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
622 234
b) Az állami költségvetésből nyújtott normatív támogatás módosítása
- 2 606
c) Módosított normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
619 628
2. Ajándék – a bevétel összegében
3. Utaztatási hozzájárulás a 2016-os évre a bevétel összegében
4. Célirányos támogatás: fix kiadások túlfizetése az egész iskolára vonatkozóan
5 762
a) Túlfizetés módosítása
720
b) Módosított célirányos támogatás: fix kiadások túlfizetése az egész iskolára
6 482
c) Ebből az alapiskolára eső rész
720
5. Célirányos támogatás - „Fejlesztési projekt a tornaterem felújítására”
lásd a 2016.9.12-ei 497/2016 B1 sz. képviselő-testületi határozatot – az alapiskola hatáskörében
9.500,- € összegben – merítés az iskolaigazgató kérelme alapján 2018-ig
9 500,- € összegig
6. Alapiskola saját bevétele változatlan
2b) költségvetés-módosítás – iskolaklub
1. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati
rendelet értelmében
a) Jóváhagyott saját bevételek módosítása
b) Módosított saját bevételek az önkormányzati rendelet értelmében
2. Módosított célirányos támogatás: iskolaklubra eső fix kiadások túlfizetése

9 800
3 500
13 300
5 762

3. a Ján Amos Komenský Alapiskola, Gúta, Győri utca 14, 2016. évi költségvetésének
módosítását (€-ban)
1a) költségvetés-módosítás – alapiskola
1. Jóváhagyott normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
346 903
358 141
a) Módosított normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
b) Az állami költségvetésből nyújtott normatív támogatás módosítása
- 4 668
c) Módosított normatív támogatás az általános kiadásokra az állami költségvetésből
353 473

2. Ajándék – a bevétel összegében
3. Utaztatási hozzájárulás a 2016-os évre a bevétel összegében
4. Célirányos támogatás: fix kiadások túlfizetése az egész iskolára vonatkozóan
ebből az alapiskolára eső összeg:
5. Saját bevétel a városi költségvetésből
a) Saját bevétel módosítása
b) Módosított saját bevétel
6. Célirányos támogatás: túlfizetés, refundáció
3b) költségvetés-módosítás – iskolaklub
1. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből az önkormányzati
rendelet értelmében
a) Jóváhagyott saját bevételek módosítása
b) Módosított saját bevételek az önkormányzati rendelet értelmében
2. Módosított célirányos támogatás: iskolaklubra eső fix kiadások túlfizetése

9 188
7 988
901
599
1 500
1 159

7 500
1 230
8 730
1 200

4. a Brünni Téri MTNY Óvoda, Gúta, Brünni tér 16, 2016. évi költségvetésének módosítását
(€-ban)
1a) költségvetés-módosítás – óvoda
1. Jóváhagyott célirányos támogatás a fix kiadások elszámolásával együtt
5 004
a) Túlfizetés elszámolásának módosítása
- 682
b) Módosított célirányos támogatás: fix kiadások túlfizetésének visszafizetése
4 322
2. Célirányos dotáció a működésre, ill. rekonstrukcióra az igazgató belátása
szerint, benne: nyugdíjaztatási pótlék
21 066
1 104
a) ebből támogatás általános kiadásokra
b) ebből támogatás kapitális kiadásokra
19 962
3. Célirányos támogatás: utaztatási költség a városi költségvetésből
a bevétel összegében
4. Az óvoda és iskolai étkezde saját bevétele változatlan
5. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda, Gúta, Erdei utca 10, 2016. évi költségvetésének módosítását (€ban)
1a) költségvetés-módosítás – óvoda
1. Jóváhagyott célirányos támogatás a fix kiadások elszámolásával együtt
1 980
a) Túlfizetés elszámolásának módosítása
1 157
b) Módosított célirányos támogatás: fix kiadások túlfizetésének visszafizetése
2. Célirányos dotáció a működésre, ill. rekonstrukcióra az igazgató belátása
szerint
24 618
a) ebből támogatás általános kiadásokra
21 968
b) ebből támogatás kapitális kiadásokra
2 650
3. Célirányos támogatás: utaztatási költség a városi költségvetésből
a bevétel összegében
4. Jóváhagyott célirányos támogatás – refundáció - napközi otthon
4 000
a) Napközi otthon kiadásainak refundációja csökkentése
- 4 000
b) Napközi otthon kiadásainak refundációja a módosítás után ( az óvoda
közvetlenül kapja a napközi otthonnal kapcsolatos kiadásokat a ZPSaDS-től)
0
5. Az óvoda saját bevétele változatlan
6. a Gútai Művészeti Alapiskola, Gúta, Templom tér 10, 2016. évi költségvetésének módosítását
(€-ban)
1. Jóváhagyott saját bevétel az önkormányzati rendelet értelmében
9 000
a) Saját bevétel módosítása
480
b) Módosított saját bevétel az önkormányzati rendelet értelmében
9 480

2. Célirányos dotáció: a betegbiztosítóknak utalt túlfizetés visszatérítése
3. Célirányos támogatás a tető rekonstrukciójára
a) Célirányos támogatás a tető rekonstrukciójára - módosítás
– 2016.10.10-ei 522/2016 B1 sz.képviselő-testületi határozat

819
10 000

b) Módosított célirányos támogatás a tető rekonstrukciójára

12 400

2 400

7. a Gútai Szabadidőközpont, Gúta, Híd utca 4, 2016. évi költségvetésének módosítását (€-ban)
1. Jóváhagyott saját bevétel a városi költségvetésből
6 280
a) Saját bevétel módosítása
18 637
24 917
b) Módosított saját bevétel a városi költségvetésből
2. Jóváhagyott célirányos támogatás az épület rekonstrukciójára
15 000
a) Célirányos támogatás az épület rekonstrukciójára - módosítás
– 2016.10.10-ei 522/2016 B3 sz.képviselő-testületi határozat
-8 700
b) Módosított célirányos támogatás az épület rekonstrukciójára

6 300

8. a Nagyszombati Római Katolikus Egyházközség mint a Nagyboldogasszony Egyházi
Iskolaközpont fenntartója költségvetési limitjeinek módosítását (€-ban)
1. Célirányos dotáció utaztatási költségre a 2016.2.1-jei 344/2016 sz. képviselő-testületi határozata
alapján az átutalt összeg magasságában
B./ kéri
1. a városi főellenőrt, hogy végezzen ellenőrzést a Ján Amos Komenský Alapiskola könyvelésében
annak megállapítása érdekében, hogy mi okozza a pénzeszközök hiányát a 2016-os évben. A
beszámolót a decemberi ülésen terjessze a képviselő-testület elé.
2. a polgármestert, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésen terjessze elő az egyeztetési eljárás
eredményét a normatív hozzájárulás tekintetében az alapiskolákra vonatkozóan, és azt a decemberi
ülésen terjessze a képviselő-testület elé.
3. a 2017 januári ülésen terjesszen a képviselő-testület elé egy komplex elemzést a város
fenntartásában lévő alapiskolák gazdaságos és megtartható működésének megoldására a
kedvezőtlen demográfiai mutatók figyelembe vételével

540/2016 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények 2015/2016-os iskolai évi nevelési – művelődési tevékenységének
feltételeiről és eredményeiről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. az alábbi iskolák és iskolai intézmények 2015/2016-os iskolai évi nevelési – művelődési
tevékenységének feltételeiről és eredményeiről szóló beszámolót:
a) a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
b) a Corvin Mátyás Alapiskola
c) a J.A. Komenský Alapiskola
d) a Brünni Téri Óvoda
e) az Erdei Utca 10 sz. Óvoda
f) a Gútai Szabadidőközpont
g) Gútai Művészeti Alapiskola

valamint az ezen intézmények beszámolói alapján az összesített beszámolót a 2015/2016-os iskolai
év nevelési – művelődési tevékenységének feltételeiről és eredményeiről

541/2016 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2016. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2016. évi költségvetésének második módosítását
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbi
módon:
a) idősek otthona
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

307.200,-€
307.200,-€
0,-€
307.200,-€

saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
jóváhagyott kiadási limit (II. módosítás):

252.000,-€
257.177,-€
+9.802,-€
266.979,-€

b) napközi otthon
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

44.160,-€
44.160,-€
0,-€
44.160,-€

saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

7.500,-€
7.500,-€
0,-€
7.500,-€

c) étkezde
saját forrás (41-es kód)
a) városi hozzájárulás:
b) saját bevételek:
jóváhagyott kiadási limit összesen:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
a) városi hozzájárulás:
b) saját bevételek:

6.000,-€
19.000,-€
25.000,-€
25.000,-€
-350,-€
+350,-€

kiadási limit módosítása: (II. módosítás)
módosított kiadási limit:

0,-€
25.000,- €

d) gondozószolgálat
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
módosított kiadási limit (I. módosítás)
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

21.252,-€
94.809,-€
-10.147,-€
84.662,-€

saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit :
a) városi hozzájárulás:
b) saját bevételek:
jóváhagyott kiadási limit összesen:
kiadási limit módosítása (I. módosítás):
a) városi hozzájárulás:
b) saját bevételek:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása (II. módosítás):
a) városi hozzájárulás:
b) saját bevételek:
c) étkezési díj a kliensektől
módosított kiadási limit (II. módosítás)

0,-€
2.255,-€
2.255,-€
+7.400,-€
+11.745,-€
21.400,-€
-760,-€
-357,-€
+1.317,-€
21.600,-€

e) önkéntes szolgálat
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit: (I. módosítás):

1.394,-€
1.000,-€
-1.000,-€
0,-€

állami támogatás (1AC1-es kód)
jóváhagyott limit:
módosított kiadási limit: (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

0,-€
0,-€
+1.509,-€
1.509,-€

állami támogatás (1AC2-es kód)
jóváhagyott limit:
módosított kiadási limit: (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

0,-€
0,-€
+266,-€
266,-€

d) közfoglalkoztatás
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
módosított kiadási limit (I. módosítás):
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit (II. módosítás):

2.920,-€
0,-€
0,-€
0,-€

542/2016 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE járulékos intézmény 2016. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE járulékos intézmény 2016. évi költségvetésének módosítását az eleőterjesztett
javaslat szerint , mely szerint a 2016. évi költségvetés összege: 637.000,-€, ebből a városi
hozzáhárulás összege: 517.000,-€

543/2016 sz.
határozat
a 2017-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2017-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendeletre a T.t. 369/1990 sz., a
községi rendezésről szóló törvénye 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtáblájára 2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett

Gúta Város 10/2016 sz., a 2017-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati
rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 10/2016 sz., a 2017-es évi ingatlanadóról szóló önkormányzati rendeletét az
előterjesztett javaslat szerint

544/2016 sz.
határozat
a 2017-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2017-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletre a T.t. 369/1990 sz., a községi
rendezésről szóló törvénye 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján
2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett

Gúta Város 11/2016 sz., a 2017-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 11/2016 sz., a 2017-es évi ebadóról szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett
javaslat szerint

545/2016 sz.
határozat
az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletéhez a 2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletre a 2017-es évre a T.t.
369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város
hivatali hirdetőtábláján 2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett

Gúta Város 12/2016 sz., az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati
rendeletéhez a 2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 12/2016 sz., az árusító automaták adójáról szóló önkormányzati rendeletét a 2017-es
évre az előterjesztett javaslat szerint

546/2016 sz.
határozat
a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletéhez a 2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletre a 2017-es évre a
T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a
város hivatali hirdetőtábláján 2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett

Gúta Város 13/2016 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati
rendelete a 2017-os évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 13/2016 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló önkormányzati rendeletét a
2017-es évre az előterjesztett javaslat szerint

547/2016 sz.
határozat
a 2017-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a 2017-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendeletre a T.t. 369/1990 sz., a
községi rendezésről szóló törvénye 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtábláján 2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett

Gúta Város 14/2016 sz., a 2017-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati
rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 14/2016 sz., a 2017-es évi szálláshelyadóról szóló önkormányzati rendeletét az
előterjesztett javaslat szerint

548/2016 sz.
határozat
a kommunális hulladék és apró építési hulladék illetékéről szóló önkormányzati rendeletéhez a
2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a kommunális hulladék és apró építési hulladék illetékéről szóló önkormányzati
rendeletére a 2017-es évre a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján
kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ kéri
1. a polgármestert a hulladékgazdálkodás átértékelésére a városi hivatal közreműködésével, és a
hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelésére szolgáló megoldások kidolgozására és
előterjesztésére
Határidő: 2017. I. negyedéve

Gúta Város 15/2016 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék
illetékéről szóló önkormányzati rendeletéhez a 2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 15/2016 sz., kommunális hulladék és apró építési hulladék illetékéről szóló
önkormányzati rendeletét a 2017-es évre az előterjesztett javaslat szerint

549/2016 sz.
határozat
a közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendeletéhez
a 2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendeletre a 2017-es évre a
T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a
város hivatali hirdetőtábláján 2016.10.26-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett

Gúta Város 16/2016 sz., a közterület-használat helyi adójáról szóló
önkormányzati rendelete a 2017-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 16/2016 sz., közterület-használat helyi adójáról szóló önkormányzati rendeletét a
2017-es évre az előterjesztett javaslat szerint

550/2016 sz.
határozat
a város önkormányzati rendeletéhez, amellyel módosul a kommunális hulladék és apró építési
hulladék kezeléséről szóló 7/2016 sz. önkormányzati rendelet
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a város önkormányzati rendeletére, amellyel módosul a kommunális hulladék és apró
építési hulladék kezeléséről szóló 7/2016 sz. önkormányzati rendelet a T.t. 369/1990 sz., a községi
rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján
2016.10.28-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ kéri
1. a polgármestert a teljes szövegű 7/2016 sz, a kommunális hulladék és apró építési hulladék
kezeléséről szóló rendelet kiadására, a 17/2006 sz. önkormányzati rendelettel történt módosítással
és kiegészítéssel együtt

Gúta Város 17/2016 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék
kezeléséről szóló önkormányzati rendelete, amellyel módosul és kiegészül a
7/2016 sz. önkormányzati rendelet
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 17/2016 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék kezeléséről szóló
önkormányzati rendelete, amellyel módosul és kiegészül a 7/2016 sz. önkormányzati rendelet

551/2015 sz.
határozat
a város költségvetéséből nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a város költségvetéséből nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati rendeletre a
T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a
város hivatali hirdetőtábláján 2015.10.28-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a város költségvetéséből nyújtandó
támogatásokról szóló önkormányzati rendeletre nem érkezett észrevétel
3. a város főellenőrének, Ing. Tóth Évának a megjegyzését, mely szerint a T.t. 583/2004 sz. a
területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és

kiegészítéséről szóló törvénye módosítása miatt városi költségvetésből olyan jogi személyek
számára és természetes személyek-vállalkozók számára nyújtható támogatás, melyeknek székhelye
vagy állandó lakhelye a község területén van, vagy a község területén működnek, végzik
tevékenységüket, vagy a község lakóinak nyújtanak szolgáltatásokat.
A község által alapított jogi személynek és a fent említett jogi személynek csak akkor nyújtható
juttatás a község költségvetéséből, ha erre a jogi személyre nem szabták ki jogerősen a juttatások
vagy támogatások elfogadása tilalmának büntetését vagy az Európai Unió alapjaiból nyújtott
segítség és támogatás elfogadása tilalmának büntetését. (7§, 7 bek.). A jogi személytől –
kérelmezőtől tehát célszerű erkölcsi bizonyítványt kérni.

Gúta Város 18/2015 sz., a város költségvetéséből nyújtandó támogatásokról szóló
önkormányzati rendelete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 18/2015 sz., a város költségvetéséből nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati
rendeletét az előterjesztett javaslat szerint az 5. cikkely 3. bekezdése f) pontja kiegészítésével, „A
jogosult személy – jogi személy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa”

552/2016 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon által nyújtott szociális szolgáltatásokról és azok
térítéséről szóló önkormányzati rendelethez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon által nyújtott szociális szolgáltatásokról és
azok térítéséről szóló rendeletre a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény
6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2016.10.28-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül javaslathoz a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon
által nyújtott szociális szolgáltatásokról és azok térítéséről szóló önkormányzati rendeletre nem
érkezett semmilyen észrevétel

Gúta Város 19/2016 sz., a Gúta, Partizán utca 15-17 sz. alatti székhelyű Gútai
Idősek Otthona és Napközi Otthon által nyújtott szociális szolgáltatásokról és
azok térítéséről szóló önkormányzati rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 19/2016 sz., a Gúta, Partizán utca 15-17 sz. alatti székhelyű Gútai Idősek Otthona és
Napközi Otthon által nyújtott szociális szolgáltatásokról és azok térítéséről szóló önkormányzati
rendeletét az előterjesztett javaslat szerint

553/2016 sz.
határozat
Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 6 sz. mellékletének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 6 sz. mellékletének módosítását – A város
tulajdonában lévő területek bérbeadási árjegyzéke – az előterjesztett javaslat szerint

554/2016 sz.
határozat
a városi főellenőr ellenőrzési tervéhez a 2016. november – decemberi időszakra, ill. a 2017-es év I.
félévére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a városi főellenőr ellenőrzési tervét a 2016 november 1. - 2017. június 30. időszakra
B./ megbízza
1. a városi főellenőrt ellenőrzések elvégzésére a 2016. november 1. - 2017. június 30. időszakban a
jóváhagyott ellenőrzési tervvel összhangban

555/2016 sz.
határozat
a Gúta TV Kft.-nek a 2017-es évre tervezett működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gúta TV Kft. ügyvezetője beszámolóját a társaságnak a 2017-es évre tervezett működéséről és
gazdálkodásáról
B./ jóváhagyja
1. 2.555,- € összeget a 2017-es évre a Gúta TV Kft. számára, műszaki berendezések vásárlása
céljára

556/2016 sz.
határozat
a Gúta TV Kft. által Gúta Város számára nyújtott szolgáltatások árjegyzékéhez 2017.01.01-től
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gúta TV Kft. által Gúta Város számára nyújtott szolgáltatások árjegyzékét 2017.01.01-től, ezzel
a havi számlázott összeg emelését 4.140-€ -ról 4.380,- €-ra végérvényesen, további emelés nélkül a
2018-as év végéig

557/2016 sz.
határozat
a város rövidtávú beruházási tervének teljesítéséről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városnak a 2016-os évre vonatkozó rövidtávú beruházási tervének teljesítéséről szóló
beszámolót
B./ jóváhagyja
1. az „Urnakert” elnevezésű beruházás besorolását a 2016-os év rövidtávú beruházásai közé
2. a kapitális költségvetés módosítását a 2016-os évre – 1.000,-€ felszabadítását a tartalékból, az
„Urnakert” elnevezésű beruházásra

558/2016 sz.
határozat
a belváros felszíni vizeinek elvezetésével kapcsolatos akadályok eltávolításáról és a 2017-es évi
tervekről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. 2016-ban a belváros felszíni vizeinek elvezetésével kapcsolatos akadályok eltávolításáról a
munkát koordináló megbízott személy által kidolgozott beszámolót
B./ jóváhagyja
1. az árvíz- és környezetvédelmi bizottság által javasolt prioritásokat, amelyek a 2017-es év feladatai
közé sorolandók
C./ kéri
1. a hivatalvezetőt, hogy
a.) dolgozza bele a város 2017-es évi rövidtávú beruházási tervébe az előterjesztett feladatokat, a
megközelítőleges 20.000,-€-t pedig a város 2017-es költségvetésébe
b.) dolgozza bele a város 2017-es évi beruházási tervébe:
- a Radnóti utca korszerűsítését a vízelvezetés megoldásával együtt
- a Diófa utca jobb oldalán lévő árkok korszerűsítését (Komárom irányába) /a Béke utca és a Diófa
utca összekötésével/ - a 1546/37 sz. családi háznál, valamint egyforma műanyag csövek lefektetését
minden ház előtt egészen a Virág utca 2063/1 sz. házig.
c.) 5.000,- € összeget dolgozzon bele a 2017-es évi pénzügyi tervbe, a három fő elvezető csatorna
karbantartására (tisztítás, kaszálás, átmosás)

559/2016 sz.
határozat
a 2016-os Karácsonyi Vásár előkészületeiről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2016-os Karácsonyi Vásár előkészületeiről szóló beszámolót

560/2016 sz.
határozat
Karol Kicsindi és felesége Emília Kicsindiová, Štúr utca 22 sz. alatti gútai lakosok kérelméhez - az
1812, 1918 és az 1812/1 sz. parcellák eladása
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1.
16 képviselő beleegyezésével, akik a jelen levő képviselők több mint felét képezik, a gútai
kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 1812 sz. parcella egy részének –
64 m2 beépített terület és udvar, a „C” regisztrációban vezetett 1918 sz. parcella egy részének – 1
m2 beépített terület és udvar és az „E” regisztrációban vezetett 1812/1 egy részének – 13 m2
beépített terület és udvar – eladását GEOline, Ing. Lőrinczová Helena, Komárno, K. Nagya 44/10,
által 2016.01.04-én készített 12/2015 sz. vázrajz alapján 5,- €/m2 áron Karol Kicsindi és felesége
Emília Kicsindiová, Štúr utca 22 sz. alatti gútai lakosok részére a T.t. 138//1991 sz. törvénye 9a) §,
8b) bekezdése értelmében, mivel az építménnyel beépített terület a leendő tulajdonos tulajdonában
van a környező területtel együtt, mely fekvésénél és kihasználásánál fogva szerves egységet képez
az építménnyel.

Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.

561/2016 sz.
határozat
a javaslathoz a 837 sz. parcella (templompark) bérlésére vonatkozó kérelemhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 809 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 837 sz. parcella – 2294
m2 beépített terület és udvar – bérlését évi 1,- € összegért
B./ kéri
2. a polgármestert a szerződés aláírására

562/2016 sz.
határozat
a város tulajdonában lévő, a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett ingatlanra kiírt
nyilvános üzleti versenypályázat kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város tulajdonában lévő, a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett alábbi
ingatlanokra kiírt nyilvános üzleti versenypályázat eredményét:
− „C” regisztrációban vezetett 857/5 sz. parcella – 858 m2 egyéb terület
− „C” regisztrációban vezetett 857/6 sz. parcella – 2.223 m2 beépített terület és udvar
− „C” regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcella – 22 m2 beépített terület és udvar
− „C” regisztrációban vezetett 857/10 sz. parcella – 20 m2 beépített terület és udvar
− „C” regisztrációban vezetett 857/6 sz. parcellán lévő 445 épületjegyzékszámú épület –
Gúta, Templom tér 32.
Az ingatlanok iránt nem volt érdeklődés.
2. a város tulajdonában lévő, a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban
vezetett 28455/128 sz. 237 m2 kert besorolású ingatlanra kiírt nyilvános üzleti versenypályázat
kiértékeléséről szóló beszámolót. A nyilvános üzleti versenypályázat győztese a KOV-AUT Kft,
Gúta, Ipari telep.

563/2016 sz.
határozat
a Rózsa utca 20/18 és a Radnóti utca 42/6 sz. városi bérlakások kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Rózsa utca 20/18 sz. megüresedett kétszobás bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését
Miskó Erik, Gúta, Diófa utca 58 sz. alatti és élettársa Bodóová Klaudia, E.B. Lukácsa 22/10 sz.
alatti lakosokkal 2016.12.01-től 2017.11.30-ig Gúta Város 4/2016 sz. önkormányzati rendelete 4.
cikkelye 14-es pontja alapján
2. a Radnóti utca 42/6 sz. megüresedett egyszobás bérlakás kiutalását és bérleti szerződés
megkötését Némethová Katarína, Radnóti utca 40 sz. alatti gútai lakossal 2016.12.01-től
2017.02.28-ig Gúta Város 4/2016 sz. önkormányzati rendelete 4. cikkelye 14-es pontja alapján

564/2016 sz.
határozat
a város építőcsoportjának a 2016-os évben ledolgozott óráiról szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az építőcsoport tevékenységéről szóló beszámolót az I. - X. 2016-os időszakot illetően

565/2016 sz.
határozat
a 2016.10.10-ei 524/2016 B./3 sz. képviselő-testületi határozat módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2016.10.10-ei 524/2016 B./3 sz. képviselő-testületi határozat módosítását a következőképpen:
„ saját forrás bebiztosítása a: CULTPLAY – interaktív tematikus park létrehozása, a kulturális
örökség innovatív felhasználása elnevezésű projektre
A projekt költségvetése Gúta Város részére: 307.862,65 €
ebből saját forrás: 5%: 15.393,14 €

566/2016 sz.
határozat
a 497/2016 B./3 sz. képviselő-testületi határozat módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2016.09.12-ei 497/2016 B./3 sz. képviselő-testületi határozat módosítását a következőképpen:
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon felújításhoz való városi hozzájárulás – talaj cseréje,
csúszásmentesítés
a felújítás teljes költségvetése:
3011,-€
a város saját forrása:
1651,-€
Kapitális dotáció az SZK Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumától: 1.360,-€

567/2016 sz.
határozat
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás jóváhagyásáról szóló beszámolóhoz az „Életminőség”
operációs programból a biológiailag bomló kommunális hulladék gyűjtésére és értékesítésére

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás jóváhagyásáról szóló beszámolót az „Életminőség”
operációs programból a biológiailag bomló kommunális hulladék gyűjtésére és értékesítésére

Gúta, 2016.11.16-án

Horváth Árpád
polgármester

