Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 16. üléséről 2016. március 7-én
362/2016 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
363/2016 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
az iskola költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
az állami költségvetésből
a) állami költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) állami költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
3. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában
az iskolaklub költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
az önkormányzati rendelet alapján
3. Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből
variabilis kiadásokra, főként tansegédeszközökre
4. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

387 960
- 8 004
379 956
1 190

29 736
- 3 234
26 502
5 800
1 325

Fix kiadások túlfizetése az egész iskolára
1. A fix kiadások túlfizetéséből adódó összeg felhasználása, annak elosztása, az iskola illetve
iskolaklub között az igazgató hatáskörébe tartozik az érvényes előírások betartása mellett

364/2016 sz.
határozat
a Corvin Mátyás Alapiskola 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
az iskola költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
az állami költségvetésből
a) állami költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) állami költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
3. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában
az iskolaklub költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
az önkormányzati rendelet alapján
3. Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből
variabilis kiadásokra, főként tansegédeszközökre
4. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

562 209
60 025
622 234
380

45 374
- 6 701
38 673
9 800
1 934

Fix kiadások túlfizetése az egész iskolára
1. A fix kiadások túlfizetéséből adódó összeg felhasználása, annak elosztása,
az iskola illetve iskolaklub között az igazgató hatáskörébe tartozik az érvényes előírások betartása
mellett
5 762
365/2016 sz.
határozat
a Komenský Alapiskola 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
az iskola költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
az állami költségvetésből
a) állami költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) állami költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
3. Célirányos támogatás tanítói asszisztensre
4. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

346 903
11 238
358 141
901
4 000

az iskolaklub költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
az önkormányzati rendelet alapján
a) városi költségvetésből nyújtott saját bevételek módosítása
b) városi költségvetésből nyújtott saját bevételek módosított összege
3. Jóváhagyott célirányos támogatás a városi költségvetésből
variabilis kiadásokra, főként tansegédeszközökre
4. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

31 285
- 6 148
25 137
6 500
1 000
7 500
1 257

Fix kiadások túlfizetése az egész iskolára
1. A fix kiadások túlfizetéséből adódó összeg felhasználása, annak elosztása,
az iskola illetve iskolaklub között az igazgató hatáskörébe tartozik az érvényes előírások betartása
mellett
9 188

366/2016 sz.
határozat
a Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
az óvoda költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
3. Fix kiadások túlfizetésének visszatérítése
4. Célirányos támogatás a működésre ill. korszerűsítésre
az igazgató belátása alapján, nyugdíjba vonulási pótlék
5. Célirányos támogatás tanítói asszisztens bérére
6. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában
az iskolai étkezde költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív

208 057
9 988
218 045
10 100
5 004
21 066
3 552

27 871
0

támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
- alkalmazottak étkezése

27 871
1 500

367/2016 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
az óvoda költségvetését
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
a) városi költségvetésből nyújtott saját bevételek módosítása
b) városi költségvetésből nyújtott saját bevételek módosított összege
3. Fix kiadások túlfizetésének visszatérítése
4. A napközi otthon refundációjának visszatérítése
5. Célirányos támogatás a működésre ill. korszerűsítésre
az igazgató belátása alapján, nyugdíjba vonulási pótlék
6. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

190 257
-23 183
167 074
9 700
-2 500
7 200
1 980
4 000
24 618

368/2016 sz.
határozat
a Gútai Művészeti Alapiskola 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
3. Fix kiadások túlfizetésének visszatérítése
4. Célirányos támogatás tető rekonstrukciójára
5. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

151 584
-6 134
145 450
9 000
316
10 000

369/2016 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont 2016. évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege
2. Jóváhagyott saját bevételek a városi költségvetésből
3. Fix kiadások túlfizetésének visszatérítése
4. Célirányos támogatás az épület rekonstrukciójára
5. Nem normatív támogatás az állami költségvetésből a bevételek
magasságában

95 007
-15 948
79 059
6 280
0
15 000

370/2016 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai étkezdék költségvetési limitjeinek módosításához
a 2016-os évre (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Iskola Utcai Iskolai Étkezde
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
2. Normatív támogatás módosítása

74 339
0

Győri Utcai Iskolai Étkezde
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
2. Normatív támogatás módosítása

53 695
0

Erdei Utca 8 sz. Iskolai Étkezde
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
2. Normatív támogatás módosítása

76 534
0

Jogalanyisággal nem rendelkező iskolai étkezdék saját bevétele:
1. Iskola Utcai Iskolai Étkezde – tervezett összeg
2. Győri Utcai Iskolai Étkezde – tervezett összeg
3. Erdei Utcai Iskolai Étkezde – tervezett összeg

4 942
15 043
2 635

A jogalanyisággal nem rendelkező iskolai étkezdék saját bevételét - annak valós összegét általános
eszközök (fogyó eszközök) vásárlására fordítani az étkezdék számára, valamint gépek és
berendezések vásárlására az Iskola Utcai Iskolai Étkezde rekonstrukciója keretén belül

371/2016 sz.
határozat
a Gúta Város által fenntartott iskolák és oktatási intézmények kezelési költégvetésének
módosításához a 2016-os évre (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Jóváhagyott normatív támogatás összege a városi költségvetésből
64 172
2. a városi költségvetésből nyújtott normatív támogatás módosítása
44 948
3. a városi költségvetésből nyújtott normatív támogatás módosított összege 109 120
benne:
a) Célirányos támogatás a Komenský Alapiskola
tanítói asszisztensére
4 000
b) Célirányos támogatás a Brünni Téri Óvoda
tanítói asszisztensére
3 552
c) Célirányos támogatás a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
iskolaklubja részére, főként tansegédeszközök vásárlására
1 325
d) Célirányos támogatás a Corvin Mátyás Alapiskola
iskolaklubja részére, főként tansegédeszközök vásárlására
1 934
e) Célirányos támogatás a Komenský Alapiskola
1 257
iskolaklubja részére, főként tansegédeszközök vásárlására
f) Célirányos támogatás a Brünni Téri Óvoda működésére vagy az épület
rekonstrukciójára az igazgató belátása szerint
21 066
g) Célirányos támogatás az Erdei Utca 10 sz. Óvoda működésére
vagy az épület rekonstrukciójára az igazgató belátása szerit
24 618
h) Célirányos támogatás a Gútai Szabadidőközpont épületének
rekonstrukciójára az igazgató belátása szerit
15 000
i) Célirányos támogatás a Gútai Művészeti Alapiskola
tetőjének rekonstrukciójára
10 000
j) Tartalékba helyezett pénzösszeg az iskolák és oktatási intézméynek
pályázatainak önrészére, a városrészekből beutazó gyermekek utaztatási költségeire és váratlan kiadásokra
26 368

372/2016 sz.
határozat
a költségvetési limitek módosításához a 2016-os évre a Római katolikus egyház - Nagyszombati
Egyházmegye által fenntartott Nagyboldogasszony Összevont Egyházi Iskola működési
költségére (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
Iskolai étkezde, amely a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részét képezi:
alapiskolás gyermekek 15 éves korig:
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege

14 753
4 550
19 303

óvodás gyermekek:
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege

5 637
676
6 313

Iskolaklub, amely a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részét képezi:
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege

15 526
- 1 791
13 735

Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda - óvoda
1. Általános kiadásokra jóváhagyott normatív támogatás összege
a városi költségvetésből
a) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosítása
b) a városi költségvetésből az általános kiadásokra nyújtott normatív
támogatás módosított összege

22 573
2 977
25 550

373/2016 sz.
határozat
a város 2/2016 sz., a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre és más iskolai
intézményt látogató gyermekre nyújtandó dotáció összeg meghatározó önkormányzati
rendeletére vonatkozó javaslatához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a város 2/2016 sz., a művészeti alapiskola, nyelviskola növendékére, az óvodába járó
gyermekre és más iskolai intézményt látogató gyermekre nyújtandó dotáció összegét meghatározó
önkormányzati rendeletére a T.t. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek.
alapján
2016. 2. 19-én kifüggesztére került a város hivatali hirdetőtáblájára
2. Az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a város 16/2015 sz., a művészeti alapiskola,
nyelviskola növendékére, az óvodába járó gyermekre és más iskolai intézményt látogató gyermekre
nyújtandó dotáció összegét meghatározó önkormányzati rendeletére nem érkezett semmilyen
észrevétel

Gúta Város 2/2016 sz. önkormányzati rendelete, amellyel módosul és kiegészül a város
16/2015 sz., a 2016-os évre a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó
gyermekre és más iskolai intézményt látogató gyermekre nyújtandó dotáció összegét
meghatározó önkormányzati rendelete
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 2/2016 sz. önkormányzati rendeletét, amellyel módosul és kiegészül a város 16/2015
sz., a 2016-os évre a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre és más iskolai
intézményt látogató gyermekre nyújtandó dotáció összegét meghatározó önkormányzati rendelete,
az előterjesztés szerint a formai hibák eltávolítása után

374/2016 sz.
határozat
a város 3/2016 sz., a gyermekeknek a Gúta Város fenntartásában lévő alapiskolákba történő
beíratásának helyét és idejét meghatározó önkormányzati
rendeletére vonatkozó javaslatához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a város 3/2016 sz., a gyermekeknek a Gúta Város fenntartásában lévő alapiskolákba
történő beíratásának helyét és idejét meghatározó önkormányzati rendeletére a T.t. 369/1990 sz., a
községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján 2016. 2. 15-én kifüggesztére került a város
hivatali hirdetőtáblájára
2. Az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a város 3/2016 sz., a gyermekeknek a Gúta
Város fenntartásában lévő alapiskolákba történő beíratásának helyét és idejét meghatározó
önkormányzati rendeletére nem érkezett semmilyen észrevétel

Gúta Város 3/2016 sz., a gyermekeknek a Gúta Város fenntartásában lévő
alapiskolákba történő beíratásának helyét és idejét meghatározó önkormányzati
rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 3/2016 sz., a gyermekeknek a Gúta város fenntartásában lévő alapiskolákba történő
beíratásának helyét és idejét meghatározó önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint
375/2016 sz.
határozat
a gyermekek iskolába történő felvételének előkészítéséhez a 2016/2017-es tanévre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az iskolaigazgatók javaslatát a gyermekek iskolába történő felvételét és a nulladik valamint első
osztályok számát és a gyekmekek felvételét illetően a 2016/2017-es tanévre a következőképpen:
a.) II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
1. 1 nulladik osztály és 1 első osztály, vagy
2. 2 első osztály

b.) Corvin Mátyás Alapiskola
a.) 1 nulladik osztály minimálisan 8 tanulóval
b.) 2 első osztály 17 – 17 tanulóval
c.) Komenský Alapiskola
1. 2 első osztály 15 – 15 tanulóval
d.) Brünni Téri MTNY Óvoda
1. 37 szabad hely, az osztálylétszám 3-mal történő megnövelése esetén 50
e.) Erdei Utca 10 sz. Óvoda
1. 73 szabad hely
2. amennyiben az osztályok nem telnek meg, takarékossági intézkedésként megszűnik az Erdei
utca 8 sz. alatti kihelyezett osztály
B./ jóváhagyja
1. a nulladik és első osztályok számát a város fenntartásában lévő alapiskolák számára a 2016/2017es tanévre a következőképpen:
a.) II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
2 új osztály
b.) Corvin Mátyás Alapiskola
2 új osztály
c.) Komenský Alapiskola
2 új osztály
Az igazgató hatáskörébe tartozik meghatározni, hogy két első osztályt vagy egy első osztályt és egy
nulladik osztályt nyit-e minimálisan 8 tanulóval
376/2016 sz.
határozat
az asszisztenciát igénylő tanulóknak iskolába történő felvételét a 2016-os évtől és az asszisztens
finanszírozását szabályozó irányelvekhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja, hogy
1. az asszisztenciát igénylő óvodás vagy iskolás gyermek felvételét az oktatási intézménybe,
valamint az erre a célra szükséges pénzeszközök bebiztosítását a képviselő-testület egyénenként
tárgyalja és hagyja jóvá az iskolaügyi bizottság javaslata alapján
B./ megszünteti
1. a 2015.11.30-ai 299/2015 sz. önkormányzati határozat A./1. pontját

377/2016 sz.
határozat
ételszállító gépjármű bebiztosításának lízingfeltételeihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. izotermikus ételszállító gépjármű bebiztosítását Gúta Város részére. A termoedények méreteinek
ismerete alapján kiírásra kerülnek a feltételek, és a lízinghez hasonló más finanszírozási formát is
keresnek az illetékesek
378/2016 sz.
határozat
az Iskola Utcai Iskolai Étkezde korszerűsítéséről szóló tájékoztatóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Iskola Utcai Iskolai Étkezde korszerűsítéséről szóló tájékoztatót: gépek, berendezések és
egyéb eszközök beszerzése az összes étkezési egység számára, technológiai projekt beszerzése

379/2016 sz.
határozat
a beszámolóhoz az Iskola Utcai Iskolai Étkezde jelenlegi és új befogadóképességéről és
kihasználásáról a demográfiai mutatók tükrében
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a beszámolót az Iskola Utcai Iskolai Étkezde jelenlegi és új befogadóképességéről és
kihasználásáról a demográfiai mutatók tükrében
380/2016 sz.
határozat
tájékoztatóhoz a gútai Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola állapotáról
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a gútai Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola állapotáról szóló tájékoztatót
381/2016 sz.
határozat
a Gúta Service vállalat 2016. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gúta Service vállalat 2016. évi módosított költségvetését az előterjesztés szerint. A bevételi
oldal és a kiadási oldal egyaránt 545.000,- €, ebből a járulék a várostól 501.000,- €

382/2016 sz.
határozat
a Gútai VMK 2016. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gútai VMK 2016. évi módosított költségvetését az előterjesztés szerint. A bevételi oldal és a
kiadási oldal egyaránt 230.070,- €, ebből a járulék a várostól 166.000,- €
383/2016 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2016. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2016. évi költségvetésének módosítását a
kövekezőképpen:
a) idősek otthona
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:

b) napközi otthon
állami támogatás (111-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:
saját forrás (41-es kód)
jóváhagyott kiadási limit:
kiadási limit módosítása:
módosított kiadási limit:

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

307.200,-€
0,-€
307.200,-€
252.000,-€
0,-€
252.000,-€

44.160,-€
0,-€
44.160,-€
7.500,-€
0,-€
7.500,-€

6.000,-€
19.000,-€
25.000,-€
0,-€
25.000,-€

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

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

21.252,--€
73.557,-€
94.809,-€

0,-€
2.255,-€
2.255,-€

7.400,-€
11.745,-€
21.400,-€

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

1.394,-€
-394,-€
1.000,-€

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

2.920,-€
-2.920,-€
0,-€

384/2016 sz.
határozat
a bizottságok javaslataihoz a város által nyújtott támogatások szétosztását illetően a sport- és
társadalmi szervezetek számára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a sportklubok támogatására jóváhagyott 60.480,- € szétosztását a 2016-os évre a – 08.1.1-es tétel
642001 rész – a sport és ifjúságnevelési bizottság 2016.02.23-ai határozatával összhangban az
alábbi módon:
Sor Kérelmező
szám

1. Basketball
Club Knives
2. Corvin HE
3. FK Kolárovo
4. HŠK-74
Kolárovo

Rendezvény

Kért
összeg
€-ban

Javasolt
összeg
€-ban

9. BC Knives Streetball 2016

Dotáció
összege
2015-ben
(€-ban)
1.300,-

1.400,-

1.100,-

A HE tevékenységére
Egész éves tevékeynség
Kézilabda fejlesztése a városban

1.200,25..300,11.500,-

2.000,30.000,15.500,-

1.200,25.300,10.680,-

5. Karate klub
Taiyo
Kolárovo
Kassai
6. Lovasíjász Isk.
Vermes
7. Kutyakiképző
klub
8. Téli úszók
klubja
9. Maratón Klub
Kolárovo
10. Mobil Shop
11. STK Kolárovo
12. ŠK cyklistiky
13. ŠK Kolárovo

14. Nagyszigeti
SK
15. Postagalambtenyésztők kl.
Sport
összesen

Karate fiataloknak és
felnőtteknek

4.200,-

4.700,-

4.300,-

Lovasíjász verseny

500,-

1.300,-

500,-

Kutyakiképzés

0

400,-

300,-

XII. Téli úszás

300

468,-

300,-

7. Kolárovský trojkráľový
maratón
Gőgh Kálmán focitorna
Műszaki felszerelések
bebiztosítása
Gúta reprezentálása
Rendszeres tevékenység - judo
+
birkózás
Sportklub tevékenysége

200

1.100,-

500,-

0
1.130,-

850,2.300,-

0,1.000,-

4.000,11.400,-

4.200,13.400,-

4.000,11.000,-

1.300,-

2.000,-

0,-

Bel- és külföldi
sporttevékenység

300,-

1.900,-

300,-

81.518,-

60.480,-

62.630,-

2. a 2016. évre a városi költségvetésből jóváhagyott támogatás szétosztását a város 15/2015 sz.
önkormányzati rendelet alapján 10.080,- € összegben a következő képpen:

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016 – Kultúra a iné

Sorszám Kérelmező

Projekt címe - kultúra

dotáció 2015- Kért összeg
ben 2016-ban

Javaslat
2016-ra

1

ALMA-ART

Művészeti tevékenység, Gútai Líra, zenéstáncos műsor

1 000 €

1 300 €

950

2

CSEMADOK

Sortáncjárás - Hagyományőrzés

1 200 €

1 300 €

1050

3

COOL CLUB
SLOVAKIA

Tánc napja

400 €

1 290 €

800

4

helloGúta

Pro Cultura Kolárovo 2016

700 €

1 300 €

600

5

MAL

25. évforduló - MAL

1 000 €

1 300 €

1000

6

Kis-Duna Menri
rockszínház

Éves tevékenység - Költészet
napja,Szt.István

1 100 €

800 €

750

7

Mlynček

Mlynček 2016

1 000 €

1 300 €

200

8

Római katolikus
egyház

Kőkereszt felújítása

1 000 €

1 000 €

500

9

Spolok priateľov
slov. kultúry

Ozvena - posolstvo predkov

425 €

600 €

400

10

Palkovich Viktor

Információs táblák a Templomkertben

825 €

1 300 €

500

Társulat
11

Világfa PT

Ismerd meg elődeid kultúráját, Pűnkösdi
mulatság

12

Magyar Szülők
Szöv.

13

Magyar Szülők
Szöv. - MA

14

Mezővárosi
Kattancs fesztivál
Életérzés - Szekeres

15

Združ. ochranárov
DŽO

500 €

1 300 €

300

Varázslatos gyermekvilág

0€

550 €

300

50. évforduló - MA

0€

1 300 €

1200

0€

1 100 €

500

1 000 €

2 000 €

0

10 450 €

17 740 €

Hajómalom rekonstrukciója

"Kultúra" összesen

Sorszám Kérelmező

Projekt címe - egyéb

dotáció 2015- Kért összeg
ben 2016-ban

9050

Javaslat
2016-ra

1

Nagyboldogasszony
Heuréka – Tudomány és technika
egyházi Iskola

500 €

700 €

300

2

Református
keresztyén egyház

Imaterem berendezése

300 €

1 200 €

445

3

Mi Gútánkért PT

Közhasznú tevékenység 2016

200 €

400 €

200

4

Halláskárosultak
Ünnepi műsor a szervezet megal. 15. évf.
helyi alapszervezete alkalmából

70 €

85 €

85

770 €
11 220 €

2 385 €
20 125 €

"Egyéb" összesen
"Kultúra és egyéb" összesen

585
10080

B./ kéri a polgármestert
1. az alábbiak belefoglalására a támogatási szerződésbe:
- hello Gúta – „a támogatást a fellépők honoráriumára fordítani”
- MAL - „a támogatást publikáció kiadására fordítani”
- Mlynček - „a támogatást hagszerek vásárlására fordítani”
- Világfa - „a támogatást a Szent István-napi ünnepség kísérőrendezvényére fordítani”
- FK Kolárovo - „300,-€-t célirányosan a Gőgh Kálmán focitornára fordítani”
2. a kultúra és kulturális örökség bizottsága és a sport és ifjúságnevelési bizottsággal
együttműködve dolgozza át a 15/2015 sz., a városi költségvetésből nyújtott dotációkra
vonatkozó önkormányzati rendeletet
Határidő: 2016 október
385/2016 sz.
határozat
a 2016-os évben a város által megrendezésre kerülő kultúrrendezvények harmonogramjához és azok
pénzügyi fedezetéhez a 2016-os városi költségvetés alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2016-os évben a város által megrendezésre kerülő kultúrrendezvények harmonogramját és azok
pénzügyi fedezetét a 2016-os városi költségvetés alapján 31.000,- € összegben

Rendezvény

dátum

Összeg (€)

Megemlékezés – Doni katasztrófa

07.02.2016

70,-

Március 15.

15. 03.2016

900,-

Tanítónap

20.03.2016

1 500,-

Költészet napja

11.04.2016

200,-

Kitelepítés, deportálás

15.04.2016

350,-

Májusfa állítás

29.04.2016

200,-

Fasizmus felett aratott győzelem

06.05..2016

-

Táncmaraton

27.05.2016

170,-

Nemzeti összetartozás napja

03.06.2016

500,-

Cyrill és Metód

05.07.2016

800,-

Gútai Vásár

12. - 14. 08.2016

19 000,-

Borutca

12. - 14. 08.2016

400,-

Szent István - nap

20.08.2016

660,-

SZNF

26.08.2016

-

Gútai kult. ősz

Okt. - nov. .2016

2 400,-

Polgári esték

Okt.. - nov. 2016

350,-

Gúta város bálja

15.10.2016

1 000,-

Közös ima - Advent

27.11.2016

-

Karácsonyi vásár, Újévi koncert

16. - 18. 12. 2016

1 500,-

Szilveszteri tűzijáték

31.12.2016

1 000,-

31 000,-

2. hogy a képviselő-testület a kultúra és kulturális örökség bizottsága javaslatára az egyes
rendezvények nem kimerített pénzeszközeit felhasználhatja a többi rendezvény finanszírozására a
31.000,- €-s költségvetés túlmerítése nélkül

386/2016 sz.
határozat
a 2016-os évben a város által megrendezésre kerülő sportrendezvények harmonogramjához és azok
pénzügyi fedezetéhez a 2016-os városi költségvetés alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a város kötségvetéséből a Gúta Város által szervezett sportrendezvényekre elkülönített
1.600,- € szétosztását – 08.1.0 – SPORT – költségvetési fejezet – 637002-es tétel a sport és
ifjúságnevelési bizottság 2016.02.23-ai határozatával összhangban
Sorszám

Rendezvény

Tervezett időpont

Összeg €-ban

1

Legeredményesebb sportolók kiértékelése - 2015

2016. március 18.

600

2

Tavaszi sportnap

2016 május

300

3

Strandröplabda

2016 június

400

4

Sportklubok prezentálása (tagtoborzó)

2016 szeptember

300

5

Vízitúra a Kis-Dunán a testvérvárosok
részvételével Gúta – Kisbér

2016 május vége, június eleje

0

Összesen

1 600

387/2016
határozat
a város rövidtávú beruházási tervéhez a 2016-os évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. a város rövidtávú beruházási tervét a 2016-os évre az előterjesztett javaslat szerint a városi tanács
ajánlásával (Rövidtávú beruházási terv 2016-V2)
2. a beruházási terv alábbi prioritásait:
Beruházás megnevezése
összeg €-ban
- Város projktjei
35.000,- Sportcsarnok - rekonstrukció
16.000,- Vízelvezető árkok
15.000,5.000,- Hulladékgyűjtő állomás bekötő útja
- Tájház
5.000,- Fahíd tetőszerkezete
5.000,- Az Árvíz c. könyv szlovák nyelvű kiadása
2.000,- Gúta – segédtankönyv kiadása
8.000,- Parkoló a városi hivatal mögött
3.000,- Gőgh Kálmán stadion szociális helyiségeinek rekonstrukciója
és a legszükségesebb javítások elvégzése a stadionban
5.000,Tartalék:
45.000,- €
A többi beruházás az önkormányzat által a város pénzügyi lehetőségeihez mérten kerül
jóváhagyásra

388/2016
határozat
közbeszerzéshez Gúta Város hőenergetikai fejlesztési koncepciójának aktualizációjára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. közbeszerzés meghirdetését Gúta Város hőenergetikai fejlesztési koncepciója aktualizációjának
kidolgozására, amint azt a T.t. 657/2004 sz. törvénye 31. §-a előírja a T.t. 25/2006 sz. törvénye 9§,
9. bek és a 4§, 3. bek. b pontjával összhangban
389/2016 sz.
határozat
Gúta Város és a lévai székhelű Lesy SR vállalat közötti tárgyalásokról szóló tájékoztatóhoz

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város polgármesterének tájékoztatóját a Gúta Város és a Lesy SR (SZK Erdei) vállalat közötti
zajló tárgyalásokról
390/2016 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná R.t., Bratislava, Čulenova 6, kérelméhez
adásvételi szerződés megkötésére – a gútai kataszterben lévő 28520/2 sz. parcella egy része

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a Tt. 138/1991 sz. törvénye 9 a) §-a 8. bek. e) pontja értelmében kinyilvánította
szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28520/2 sz.
parcella egy részének – 25 m2 - eladására a 2015.11.27-én kelt 292/2015 sz. vázrajz alapján újonnan létrehozott „C“ regisztrációban vezetett 28520/104 sz. parcella – 16 m2 egyéb terület és az
újonnan létrehozott „C“ regisztrációban vezetett 28520/105 sz. parcella – 9 m2 beépített terület a
Západoslovenská distribučná R.t., Bratislava, Čulenova 6, számára különleges szempontokat
figyelembe véve 22,- €/m2 áron.
B/ jóváhagyja
1.13 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, a T.t. 138/1991
sz. törvénye 9a) §-a 8e) bek. értelmében, városi vagyon átruházását különleges szempontok
figyelembe vételével – a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett
28520/2 sz. parcella egy részét - 25 m2 egyéb terület – a nyitrai GEODETI Kft. által 2015.11.27-én
292/2015 sz. alatt elkészített és a Komáromi Járási Hivatal kataszteri szakosztályán 2015.12.07-én
1051/15 sz. alatt hitelesített vázrajz alapján és a 28520/104 sz. „C“ regisztrációban vezetett újonnan
létrehozott parcellát – 16 m2 egyéb terület, valamint a 28520/105 sz. „C“ regisztrációban vezetett
újonnan létrehozott parcellát – 9 m2 beépített terület – a Západoslovenská distribučná R.t.,
Bratislava, Čulenova 6, számára különleges szempontokat figyelembe véve 22,- €/m2 áron,
mégpedig a villamosenergia-szolgáltatás problémamentes bebiztosítása az adott lokalitás lakói
számára. Az átírási kiadásokat a vevő fizeti.

391/2016 sz.
határozat
a Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E, Bratislava, kérelméhez, a 857/5-10 parcellák eladására
– összesen 3123 m2

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja az eladási szándékot
a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett alábbi ingatlanokra a gútai kataszterben:
1. „C” regisztrációban vezetett 857/5 sz. parcella – 858 m2 egyéb terület
2. „C” regisztrációban vezetett 857/6 sz. parcella – 2223 m2 beépített terület és udvar
3. „C” regisztrációban vezetett 857/9 sz. parcella – 22 m2 beépített terület és udvar
4. „C” regisztrációban vezetett 857/10 sz. parcella – 20 m2 egyéb terület
és a
5. 445 épületjegyzékszámú adminisztratív épület a 857/6 sz. parcellán a Templom tér 32 sz.
alatt
B./ kéri
1. a polgármestert becslés megrendelésére a fent említett ingatlanokra és a tulajdon átruházása
feltételeinek és módjának kidolgozására
C./ megszünteti
1. a 353/2016/B./1 sz. képviselő-testületi határozatot

392/2016 sz.
határozat
Fekete Ladislav és felesége, Ing. Kucsera Štefan és felesége, Richter Jozef és felesége és Mezeiová
Eva kérelméhez a 824/2 sz. parcella eladására

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. városi vagyon eladására irányuló szándékot Fekete Ladislav és felesége Feketeová Marta, Gúta,
Vadász utca 9 sz. alatti lakosok, Ing. Kucsera Štefan és felesége Kucserová Eva, Gúta, Malom utca
28 sz. alatti lakosok, Mezeiová Eva, Gúta, Podjavorinská utca 7 sz. alatti lakos és Richter Jozef és
felesége Richterová Etela, Gúta, Novomeský utca 38 sz. alatti lakosoknak osztatlan közös
tulajdonába ¼ részben a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9 a) §-a 8. bek. e) pontja értelmében,
különleges szempontok figyelembe vételével, mivel a telek a város számára fekvése miatt
használhatatlan, és a leendő tulajdonosok mint bekötőutat fogják használni. A gútai kataszterben a
4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett telek összterülete 74 m2, besorolása: egyéb
terület, melynek eladási ára az érvényes ártérkép szerint 30,- €/m2. Az eladással kapcsolatos
kiadásokat a vevő fizeti.
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy nyilvánítsa ki a város eladási szándékát a T .t. 138/1991 sz. törvénye 9 a)
§-a 8. bek. e) pontja értelmében, különleges szempontok figyelembe vételével a gútai kataszterben a
4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett telekre, melynek összterülete 74 m2,
besorolása: egyéb terület, a város érvényes ártérképe alapján 30,-€/m2 áron.

393/2016 sz.
határozat
a Gutte Kft., Gúta, Fűzfa utca 13, telekeladási kérelméhez a gútai kataszterben

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. városi vagyon eladására irányuló szándékot – a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „E”
regisztrációban vezetett 5690/1 sz. parcella egy része, melynek besorolása: szántóföld, az „E”
regisztrációban vezetett 5952 sz. parcella egy része, melynek besorolása: rét, legelő, összterület:
2.000 m2. Eladási ár a város érvényes ártérképe alapján min. 8,- €/m2. Az eladás módja és feltételei
a vázrajz kidolgozása után kerülnek beterjesztésre.
394/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a Partizán utca 7A/7 sz. bérlakásra a jelenlegi bérlőkkel
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Kovácsová Gabrielával, Gútán,
Partizán utca 7A/7 sz. alatt, 2016.03.01-től 2017.03.28-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c)
bekezdése értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve, mivel nincs a várossal
szemben tartozása, és megfelel a 8/2012 sz. általános érvényű rendeletének 4§-ába foglalt
kritériumoknak, és a bérleti szerződés felújításakor letétbe helyez 1 havi tiszta bérletnek
megfelelő összeget Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati rendeletének 8§ 6 pontja
értelmében. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az
összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.
395/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a Radnótu utca 40/2 sz. és a Dankó Pista telepi bérlakásokra a
jelenlegi bérlőkkel
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Molnár Ladislavval, Gútán a Radnóti utca
40/2 sz.alatt, 2016.03.01-től 2017.02.28-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az előterjesztett bérleti
szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével
hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Leszkó Ladislavval, Gútán a Dankó Pista
telep 58 sz.alatt, 2016.03.01-től 2017.02.28-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében
- különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az előterjesztett bérleti
szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével
hagyja jóvá.
3. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Stojková Klaudiával, Gútán a Dankó Pista
telep 71/4 sz.alatt, 2016.03.01-től 2017.02.28-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése
értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az

előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –
ös többségével hagyja jóvá.
4. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Töröková Martinával, Gútán a Dankó
Pista 71/9 sz.alatt, 2016.03.01-től 2017.02.28-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése
értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az
előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –
ös többségével hagyja jóvá.

396/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a Radnótu utca 40/5, 42/11 sz. és a Dankó Pista telep 71/1 sz.
bérlakásokra a jelenlegi bérlőkkel
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Berky Romannal, Gútán a Radnóti utca
40/5 sz.alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az előterjesztett bérleti
szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével
hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Lakatos Mariannal, Gútán a Radnóti utca
42/11 sz.alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az előterjesztett bérleti
szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével
hagyja jóvá.
3. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Sztojka Zsolttal és feleségéval
Magdalénával, Gútán a Dankó Pista 71/1 sz.alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t. 138/1991
törvénye 9.c) bekezdése értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony
folytatódása. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az
összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.

397/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a Radnóti utca 40/8 sz. és a Dankó Pista telep 71/7 sz.
bérlakásokra a jelenlegi bérlőkkel
Gúta Város Képviselő-testülete
A./nem hagyja jóvá
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Némethová Adrianával, Gútán a Radnóti
utca 40/8 sz.alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése
értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatódása. Az
előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –
ös többségével hagyja jóvá.

2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Stojka Imricchel és élettársával
Sztojková Ivetával, Gútán a Dankó Pista 71/7 sz.alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t.
138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti
viszony folytatódása. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete
az összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.

398/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a Mester utca 21/5, 21/9 és a Templom tér 7A/1 sz. bérlakásra a
jelenlegi bérlőkkel
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Kiss Alexanderral és élettársával,
Sztojková Brigitával Gútán a Mester utca 21/5 sz. alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t.
138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve, mivel
nincs a várossal szemben tartozásuk, és megfelelnek a 8/2012 sz. általános érvényű rendeletének
4§-ába foglalt kritériumoknak, és a bérleti szerződés felújításakor letétbe helyeznek 1 havi tiszta
bérletnek megfelelő összeget Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati rendeletének 8§ 6 pontja
értelmében. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes
képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Szépeová Monikával Gútán, a Mester utca
21/9 sz. alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c) bekezdése értelmében különleges szempontokat figyelembe véve, mivel nincs a várossal szemben tartozása, és megfelel a
8/2012 sz. általános érvényű rendeletének 4§-ába foglalt kritériumoknak, és a bérleti szerződés
felújításakor letétbe helyez 1 havi tiszta bérletnek megfelelő összeget Gúta Város 8/2012 sz.
önkormányzati rendeletének 8§ 6 pontja értelmében. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését
Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.
3. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Szi Zoltánnal és feleségével, Alžbetával
Gútán a Templom tér 7A/1 sz. alatt, 2016.04.01-től 2017.03.31-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.c)
bekezdése értelmében - különleges szempontokat figyelembe véve, mivel nincs a várossal szemben
tartozásuk, és megfelelnek a 8/2012 sz. általános érvényű rendeletének 4§-ába foglalt
kritériumoknak, és a bérleti szerződés felújításakor letétbe helyeznek 1 havi tiszta bérletnek
megfelelő összeget Gúta Város 8/2012 sz. önkormányzati rendeletének 8§ 6 pontja értelmében. Az
előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete az összes képviselő 3/5 –
ös többségével hagyja jóvá.

399/2016 sz.
határozat
a Rózsa utca 20/5 sz. városi bérlakás kiutalásához

Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. Bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérlési formában Illésová Csillával,
lakhelye Gúta, Šafárik utca 4, a Rózsa utca 20/5 sz. 1 szobás bérlakásra 2016.04.01-től 2017.03.31ig a 8/2012 sz. önkormányzati rendelet alapján.

400/2016 sz.
határozat
az EL. Service Kft., Gúta, Győzelem utca 1050/6, kérelméhez nem lakáscélú helyiség bérlésére a
Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben

Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város bérbeadási szándéka közzétételre került a város hivatali hirdetőtábláján ill. a város
weboldalán a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületében lévő nem lakáscélú helyiséget
illetően
B./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség bérlését a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben – 1.13 sz.
helyiség és közös helyiségek, összesen 15,25 m2, közvetlen bérlési formában évi 26,56 €/m2 áron +
rezsiköltség, irodai célokra az EL.Service Kft., Gúta, Győzelem utca 1050/6, részére, melynek
ügyvezetője Erdei Štefan, 2016.03.01-jei hatállyal

401/2016 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon kérelméhez Gúta Város gazdasági és szociális fejlesztési
terve (PHSR) kibővítésére

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon épületének rekonstrukciójára és modernizációjára
irányuló pályázati szándék beépítését a város 2016-2020-as időszakra vonatkozó gazdasági és
szociális fejlesztési tervébe (PHSR), annak Stratégiai prioritási fejlesztési programjába – szociális
terület, 3 sz. prioritás: szociális infrastruktúra minőségének javítása

402/2016 sz.
határozat
Gúta Város Képviselő-testülete mellett működő Közrendvédelmi Bizottság új tagjának
megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./visszahívja
1. a közrendvédelmi bizottság alábbi tagjait 2016.3.7-től:
- Ing. Mjr. Kanda Peter, lakhelye Komárno, Hviezdna 2347/10
- Nagy Leonard, Gúta, Béke utca 76
B./ megválasztja
1. Gúta Város képviselő-testülete mellett működő Közrendvédelmi Bizottság új tagját 2016.3.7-től:
- Gőgh Petert, lakhelye Gúta, Harcsa utca 24

403/2016 sz.
határozat
a 2016.3.5-én lezajlott parlamenti választások eredményeiről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a 2016.3.5-én lezajlott parlamenti választások eredményeiről szóló beszámolót

404/2016 sz.
határozat
vissza nem térítendő hitelre irányuló kérelem benyújtásához a városi hivatal épületének
rekonstrukciójára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a polgármester tájékoztatóját vissza nem térítendő hitelre irányuló kérelem benyújtásának
lehetőségéről a városi hivatal épületének rekonstrukciójára a „Környezet minősége“ program
keretén belül.
B./ jóváhagja
1. vissza nem térítendő hitelre irányuló kérelem benyújtásá a „Környezet minősége“ program
keretén belül
- a projekt megnevezése: Gútai Városi Hivatal épületének rekonstrukciója
- az önrész maximális összegét – 47.000,-€-t (összes költség 5%-a)
- felhívás kódja: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

405/2016 sz.
határozat
a 2016-os és 2017-es évi kommunális hulladék elhelyezésével kapcsolatosan kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló beszámolóhoz

Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a 2016-os és 2017-es évi kommunális hulladék elhelyezésével kapcsolatosan kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló beszámolót.
A közbeszerzési eljárás győztese: Szilárdhulladék-tároló N-14, Negyed, Fő utca 844
2. A vegyes hulladék elhelyezéséről szóló, 2016.01.07-én kelt szerződés tartalmát Gúta Város és a
Szilárdhulladék-tároló N-14, Negyed, Fő utca 844, vállalat között
B./ megszünteti
1. a 2013.09.23-ai 643/2013/B./1 sz. képviselő-testületi határozatot

H o r v á t h Árpád
polgármester

