Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 2. üléséről 2019. január 21-én

13/2019 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, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

14/2019 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont termeinek bérbeadásához

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a SUCCES LANGUAGE SCHOOL Kft. 2018.12.31-ei kérelmét
Szabadidőközpont nem lakáscélú helyiségeinek bérlésével kapcsolatosan

a

Gútai

B./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiségek bérbeadását az 1710 sz. parcellán lévő 475-ös jegyzékszámú
épületben, ami a Gútai Szabadidőközpont épülete, a SUCCES LANGUAGE SCHOOL
Kft. – ügyvezető: Mgr. Šafranko Csilla, azonosító szám: 50 392 204, részére
meghatározatlan időre. A bérelt terület nagysága: 72,80 m2, egészéves használattal,
kivéve a július, augusztus és szeptember hónapokat. Havi bérleti díj+rezsikiadás:
149,40 €
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

15/2019 sz.
határozat
a városi tanács és a képviselő-testület munka harmonogramjához és tárgyalási töltetéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a javaslatot a Gútai Városi Tanács és a Gútai Képviselő-testület ülésezési
harmonogramjára és tárgyalási töltetére

B./ jóváhagyja
1. a Gútai Városi Tanács és a Gútai Képviselő-testület ülésezési harmonogramját és
tárgyalási töltetét a 2019-es évre az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

16/2019 sz.
határozat
Gúta Város Képviselő-testülete szervezési rendjére és szervezési struktúrájára vonatkozó
javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a javaslatot Gúta Város Képviselő-testülete szervezési rendjére a 2018 - 2022-es
választási időszakra
2. Gúta Város szervezési rendjét
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város Képviselő-testülete szervezési rendjét a 2018 - 2022-es választási időszakra a
„B verzia_Org.por.MsZ Kolárovo_2018 – 2022” javaslat alapján
C./ kéri
1. a város polgármesterét a közrendvédelmi bizottság munkatöltetének Gúta Város Képviselő-testülete szervezési rendjébe való bedolgozására a bizottság elnökének javaslata
alapján
Határidő: 2019. márciusi képviselő-testületi ülés
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

17/2019 sz.
határozat
a képviselő-testület mellett működő közrendvédelmi bizottság elnökének megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. a képviselő-testület mellett
JUDr. Ing. Némethová Ivetát

működő

közrendvédelmi

bizottság

Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

elnökévé

18/2019 sz.
határozat
a pénzügyi és városvagyoni bizottság tagjainak megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. a pénzügyi és városvagyoni bizottság tagjait:
1. Ing. Koczkás Beáta, Építők utcája 18, Gúta
2. Kögler Zoltán, Fő utca 32, Gúta
3. Tóth Csaba, Csalogány utca 7, Gúta
4. Ing. Pelikánová Andrea, Bányász utca 25, Gúta
5. Halász Ladislav, Sport utca 10, Gúta
6. Bc. Kárpáty Ernő, Komáromi utca 1320/6, Gúta
7. Pollák Ladislav, Fűzfa utca 38, Gúta
8. Nagy Alexander, Munka utca 20, Gúta
9. Mgr. Nagy Finta Adrianna, Mlynská 34, Kolárovo
10. Ing. Halász Béla, Jánošík utca 15/A, Gúta
jegyzőkönyvvezető: Ing. Oremová Klára
A pénzügyi és városvagyoni bizottság munkatöltete:
- a városi költségvetés-javaslat megtárgyalása 3 éves időszakra
- a városi járulékos és költségvetési intézmények költségvetés-javaslatának
megtárgyalása az adott évre
- a város zárszámadásának értékelése az adott évre vonatkozóan
- a járulékos és költségvetési intézmények évi gazdálkodásának, tevékenységének
valamint zárszámadásának az értékelése
- a városi költségvetés és programköltségvetés bevételi és kiadási oldala teljesítésének évi
értékelése
- a városi fenntartású költségvetési és járulékos intézmények gazdálkodásának és
tevékenységének értékelése az adott évben
- a városi költségvetés, illetve a járulékos és költségvetési intézmények költségvetése
módosításának megtárgyalása az adott évben
- a város rövidtávú beruházási terve, annak módosítása ill. teljesítése
- önkormányzati rendeletek előkészítése és megtárgyalása a helyi adók és illetékek
területén, ill. egyéb olyan területen, ahol a rendelet hatással van a városi költségvetésre,
annak módosítására
- hitelfelvételi javaslatok megtárgyalása, pénzeszközök csoportosításának megtárgyalása
- a városi költségvetésből a hatályos önkormányzati rendelet alapján nyújtandó
támogatási kérelmek megtárgyalása
- vagyonjogi beadványok megtárgyalása
- ellenőrzi a városi gazdálkodást a Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei
alapján, észrevételezi és véleményezi a Város vagyonával történő gazdálkodás
alapelveinek módosítását
- véleményezi a nem lakáscélú helyiségek bérleti díját, a városi tulajdonú szántóföldek
bérleti díját, valamint a bérlakások bérleti díjának megállapítását
- megtárgyalja és véleményezi az egyéb anyagokat a képviselő-testület ill. a városi tanács
szükségletei alapján
- állásfoglalást és ajánlást dolgoz ki a tárgyalt anyagokkal kapcsolatban
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

19/2019 sz.
határozat
az oktatásügyi, művelődési és kulturális bizottság tagjainak megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. az oktatásügyi, művelődési és kulturális bizottság tagjait:
1. Fűriová Edita, Partizán utca 1136/11, Gúta
2. Mgr. Hajkó Hajnalka, Prágai tér 35, Gúta
3. Langhschadl Dávid, Erdei utca 68, Gúta
4. Magyarics Szépe Ildikó, Felső sor 36, Gúta
5. Mgr. Mayer János, Jilemnický utca 8, Gúta
6. Mgr. Murányi György, Iskola utca 5/30, Gúta
7. Ing. Paraiová Monika, Prágai tér 20, Gúta
8. Szépeová Hilda, Jesenský rakpart 6, Gúta
9. PaedDr. Varga Tamás, Fűzfa utca 20, Gúta
10. Vermes Anikó, Bogyarét 91
Jegyzőkönyvvezető: Mgr. Nagyová Anikó
Az oktatásügyi, művelődési és kulturális bizottság munkatöltete

Oktatásügy
Javaslatokat tesz a gútai iskolaügy harmonikus fejlődésének fő koncepciójára
- Véleményezi a városi fenntartású jogalanyisággal rendelkező és jogalanyisággal nem
rendelkező iskolák és egyéb oktatási intézmények költségvetés-javaslatát és
költségvetés-merítését, illetve ezen intézmények gazdálkodásáról szóló beszámolót
- Véleményezi az iskolák és egyéb oktatási intézmények belső szervezési normáit és a
jogalanyisággal rendelkező és jogalanyisággal nem rendelkező iskolákat és egyéb
oktatási intézményeket érintő városi jogi normákat
- Véleményezi a városi fenntartású iskolák és iskolai intézmények nevelési – művelődési
tevékenységének feltételeiről és eredményeiről szóló beszámolót
- Véleményezi a Gútai Közös Tanügyi Hivatal által kidolgozott összesített beszámolót a
városi fenntartású iskolák és iskolai intézmények nevelési – művelődési
tevékenységének feltételeiről és eredményeiről
- Véleményezi az iskolaüggyel, neveléssel és művelődéssel kapcsolatos önkormányzati
rendeleteket
- Véleményezi a Gútai Közös Tanügyi Hivatal tevékenységét
- Tanácsadói funkciót tölt be a városi képviselő-testület részére, az iskolák és oktatási
intézmények statutáris képviselői részére, ill. a közös tanügyi hivatal részére az
iskolaüggyel kapcsolatos pedagógiai vagy szervezési kérdésekben
- Szükség szerint véleményezi az iskolaüggyel, neveléssel és művelődéssel kapcsolatos
kérvényeket
- Véleményezi és kiértékeli az igazgatók által előterjesztett, a hatályos jogi előírások
alapján elkészített javaslatokat, terveket
- Véleményezi az igazgató által legalább két évre kidolgozott fejlesztési koncepciót az
iskolát vagy más oktatási intézményt illetően, és kiértékeli, hogy az összhangban van-e
a képviselő-testület által jóváhagyott főbb irányelvekkel
- Véleményezi az általános jogi normák betartását az iskolaügy terén
- Javaslatot tesz ellenőrzések elvégzésére a közös tanügyi hivatalban, az iskolaügyi
gazdálkodási osztályon, az iskolákban és a jogalanyisággal rendelkező és
jogalanyisággal nem rendelkező oktatási intézményekben
- Együttműködik a közös tanügyi hivatallal és az iskolaügyi gazdálkodási osztállyal

- Együttműködik a Gútai Városi Iskolatanáccsal és a város területén lévő iskolai és
óvodai intézmények iskolatanácsaival
- Véleményezi az érvényben lévő önkormányzati rendelet értelmében a város által
nyújtott pénzügyi támogatásokat
- Véleményezi a város legfontosabb beruházási terveit
- Együttműködik az iskolák iskolatanácsaival
- Állást foglal és ajánlást fogalmaz meg a tárgyalt anyagokkal kapcsolatosan

Kultúra
- Megoldási javaslatokat tesz a város kulturális életének aktuális problémáira
- Véleményezi a Gútai Városi Művelődési Központ tevékenységével és gazdálkodásával
-

kapcsolatos beszámolókat
Véleményezi a kultúra finanszírozásával kapcsolatos önkormányzati rendeleteket
Kiértékeli a szervezetek, polgári társulások ill. egyének kultúrát érintő kérelmeit –
értékeli a benyújtott pályázatokat
Javaslatokat tesz a benyújtott pályázatok kiértékelésére és a városi költségvetésből erre
a célra elkülönített pénzeszközök szétosztására
Kidolgozza a város által szervezett kulturális rendezvények tartalmát
Összeállítja és javaslatot tesz a városi kulturális rendezvények harmonogramjára és
költségvetésére
Kulturális rendezvényeket szervez a város területén és azokat kiértékeli
A polgári társulásokkal együttműködve koordinálja a polgári társulások által a város
kulturális stratégiájával és víziójával összhangban szervezett kulturális rendezvényeket
Javalatot tesz a városi költségvetésnek a kultúrát érintő részére
Javaslatokat tesz a város rövid- illetve hosszútávi beruházási tervére a kultúra területén
Véleményezi a polgári ügyek testülete tevékenységét
Javaslatokat tesz és észrevételezi a lakosok tájékoztatásával kapcsolatos médiákat - a
kommunikációs kanálisokat
Javaslatokat tesz és észrevételeket fogalmaz meg a Gúta TV Kft. sugárzásával
kapcsolatban
Javaslatokat terjeszt elő a város területén lévő műemlékek védelmével kapcsolatosan
Véleményezi a VMK kultúrműsorait

Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

20/2019 sz.
határozat
a szociális, egészség- és lakásügyi bizottság tagjainak megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. a szociális, egészség- és lakásügyi bizottság tagjait
1. Bajcsi Vojtech, Alsó utca 87, Gúta
2. Domján Erzsébet, Šverma utca 5, Gúta
3. Kürtiová Monika, Hidegoldal 781/103
4. Forróová Alžbeta, Kis-Duna utca 9, Gúta
5. Hájas Tamás, Felső utca 13, Gúta
6. Mgr. Murányi György, Iskola utca 5/30, Gúta
7. MUDr. Papáčková Ildikó, Malom utca 26, Gúta
8. Bc. Fördős Ágnes, Mező utca 3851/13, Gúta
9. Černá Silvia, Iskola utca 2244/12, Gúta
Jegyzőkönyvvezető: Bc. Jónásová Alžbeta
A szociális, egészség- és lakásügyi bizottság munkatöltete:
- Tevékenységével elősegíti a város szociális, egészség- és lakásügyi politikájának
hatékonyságát, és segíti a szociális és egészségügyi gondoskodást
- Együttműködik azon szervezetekkel és intézményekkel, amelyek egészségügyi és
szociális orientáltságúak
- Felügyeli a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon szociális szolgáltatásait,
véleményezi az intézmény gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót
- Ellenőrzi a kliensek felvételére vonatkozó szabályok betartását a Gútai Idősek
Otthonába és Napközi Otthonba. Határoz olyan személyek haladéktalan elhelyezéséről
az intézményben, akik szociális segítségre szorulnak, egészségük vagy az életük
veszélyben van, és nincs egyéb módja a szociális segítségnyújtásnak, illetve van szabad
hely az intézményben
- Állásfoglalást dolgoz ki és terjeszt elő a város fejlesztési tervéhez a szociális
gondoskodás terén, a város területén alapítandó szociális szolgáltatásokat nyújtó
intézményekkel kapcsolatban
- Rendszeresen kiértékeli Gúta Város közösségi tervét és javaslatokat nyújt be annak
aktualizálására, javaslatokat fogalmaz meg a képviselő-testületnek a közösségi terv
stratégiai céljainak megvalósítására
- Kidolgozza és állásfoglalást fogalmaz meg a város által nyújtott szociális és
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatokhoz, valamint az egészségügyi
intézmények diszlokációjához
- Kutatómunkát végez és javaslatokat fogalmaz meg a gondozószolgálattal, a nyugdíjasok
étkeztetésével, az idős és sérült emberek segítésével kapcsolatban
- Megítéli a lakásbérlési kérelmeket és javaslatot tesz bérleti szerződés megkötésére a
képviselő-testületnek
- Megítéli a lakásbérlési szerződések felújítására, lakáscserére vonatkozó kérelmeket és
javaslatot tesz a polgármesternek bérleti szerződés felújítására, megkötésére
- Részt vállal a szociális szolgáltatásokkal, egészségüggyel és lakásüggyel kapcsolatos
önkormányzati rendeletek megalkotásában, módosításában, véleményezi azokat
- Ellenőrzi a bérlakásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek betartását
- Megtárgyalja az önkormányzati rendeletekre tett javaslatokat, ill. más, a hatáskörébe
tartozó anyagokat, és állásfoglalást fogalmaz meg velük kapcsolatban

- Megvizsgálja az egyszeri szociális segélyre vonatkozó kérelmeket, és ajánlást fogalmaz
meg velük kapcsolatban
- Együttműködik a helyi egyházakkal a lakosok szociális helyzetének rendezésével
kapcsolatosan
- Megtárgyalja a lakosság felől érkező, a saját hatáskörébe tartozó kérelmeket,
állásfoglalást fogalmaz meg velük kapcsolatban
- Megítéli a lakosság felől érkező panaszokat, értesítéseket szociális és egészségügyi
gondoskodás elmulasztása tárgyában és megoldásokat javasol azok orvoslására
- Kiértékeli saját tevékenységét
- Állásfoglalásokat és ajánlásokat dolgoz ki a tárgyalt anyagokkal kapcsolatban
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

21/2019 sz.
határozat
a környezetvédelmi, árvízvédelmi és idegenforgalmi bizottság tagjainak megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. a környezetvédelmi, árvízvédelmi és idegenforgalmi bizottság tagjait:
1. Ing. Benyó Viktor, Győri utca 4, Gúta
2. Ing. Borguľa Juraj, Császta 35 – Botakla, Gúta
3. Mgr. Decsi Katalin, Madách Imre utca 8, Gúta
4. Mgr. Ing. Forró Tibor, Iskola utca 23, Gúta
5. Ing. Gőgh Alexander, Fűzfa utca 15, Gúta
6. Hájas Tamás, Felső utca 13, Gúta
7. Ing. Kucsera Štefan, Malom utca 28, Gúta
8. Szépeová Hilda, Jesenský rakpart 6, Gúta
9. Ing. Kürti Endre, Hidegoldal 19, Gúta
10. Ing. Zuber Zalán, Nagygúta 49, Gúta
Jegyzőkönyvvezető: Mgr. Kincel Marian
A környezetvédelmi, árvízvédelmi és idegenforgalmi bizottság munkatöltete:
Megtárgyalja és állásfoglalást fogalmaz meg az alábbi dokumentumokhoz:
- A városi költségvetéshez az adott hároméves időszakra és annak programszerkezetéhez
- Az évi zárszámadáshoz, az éves jelentés tartalmához, a GÚTA SERVICE
tevékenységéhez és költségvetéséhez a hulladékgazdálkodást és a közterületek és
zöldövezet karbantartását érintő részekben
- Az önkormányzati rendeletek tartalmához az alábbi területeken: kommunális hulladék
helyi illetéke, apró építkezési hulladék, kommunális hulladék, apró építkezési hulladék,
veszélyes hulladék tárolása, közterület-használati adó, kutyatartás némely feltétele
A környezetvédelem területén:
- Kiértékeli és javaslatokat tesz a hulladékgazdálkodás optimalizációjára, a hulladék
szelektálására
- Felügyeli az ökológiai rend bebiztosítását a GÚTA SERVICE által működtetett
gyűjtőudvaron

- Figyelemmel kíséri a biológiailag lebomló hulladék sajátos gyűjtésének bevezetését,
sajátos feldolgozását célzó intézkedéseket
- Elemzi az évente elért gazdasági eredményeket az N – 14 Neded elnevezésű közös
hulladéktárolóban, különös tekintettel az egyes részvényesek által odaszállított hulladék
mennyiségére
- Figyelemmel kíséri a tervezett faültetést, fapótlást a gútai kataszterben a kidolgozott
„GENEREL verejnej zelene a verejného priestranstva“ elnevezésű projekttel
összhangban
Az árvízvédelem területén:
- Elsőrendű feladatának tekinti Gúta város szennyvíztisztítója létrehozásában való aktív
részvételt a városvezetéssel és a ZVS, a.s Nitra vállalattal együttműködve
- Felügyeli a város által elfogadott intézkedések betartásának ellenőrzését a 6/2012 sz.
önkormányzati rendelet értelmében
- Figyelemmel kíséri a vízelvezető rendszereket a város külterületein (Aszód, Csörgő,
Ifjúságfalva), belterületein a Pozsonyi Vízművekkel és a Komáromi Belvízkezelővel
- A helyi „vízgazdával“ szorosan együttműködve felkeresi a felszíni vizek elvezetésének
akadályait a város egyes lokalitásaiban és a külterületeken, és javaslatokat tesz azok
elhárítására
Az idegenforgalom fejlesztése területén:
- Felügyeli a sporthajók kikötésére alkalmas móló megépítésére vonatkozó projekt
kidolgozását (kenuk, kajakok, motorcsónakok) a víziturizmus kedvelői számára az
Érsekújvár felé vezető út hídjánál, valamint rövid táborozásra szolgáló terület
létrehozását, annak mobiltoalettekkel, hulladéktároló edényekkel való ellátását
- Kezdeményezi stratégiai idegenforgalmi cél létrehozását a városban a szomszédos,
fürdővel rendelkező településekkel (Naszvad, Nagymegyer, Nyárasd, Komárom HU)
való szoros együttműködéssel, a falusi turizmus fejlesztését (szálláshely, étkezés)
a régió magasabb látogatottsága esetére
- Tekintettel arra, hogy a „Dögös“ térségének vagyonjogi rendezése még egy ideig eltart,
feltétlenül szükségesnek tartja a város területén tevékenykedő vállalkozók bevonásával
egy rövidtávú idegenforgalmi terv kidolgozását
Gúta, 2019.01.25
Horváth Árpád
polgármester

22/2019 sz.
határozat
az építésügyi, településtervezési és városfejlesztési bizottság tagjainak megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. az építésügyi, településtervezési és városfejlesztési bizottság tagjait:
1. Visnyei Gyula, Gúta, Petőfi sor 31
2. Ing. arch. Király Tibor, Gúta, Ifjúság utca 2182/34
3. Őszi Alexander, Gúta, Alsó utca 142
4. Ing. Szépe Tamás, Gúta, Jilemnický utca 3995/1
5. Ing. Vörös Dócza Szilvia, Gúta, Pacsérok 171
6. Vörös Attila, Gúta, Pacsérok 171
7. Mgr. Ing. Forró Tibor, Gúta, Iskola utca 23/43
8. Lecskési Alexander, Gúta, Októberi tér 8
9. Ing. Ferencz Ladislav, Gúta, Cseh utca 19
10. Fekete Attila, Gúta, Fűzfa utca 11
Jegyzőkönyvvezető: Néveriová Katarína
Az építésügyi, településtervezési és városfejlesztési bizottság munkatöltete:
- Véleményezi a városfejlesztési koncepciókat és javaslatokat tesz azokkal kapcsolatosan
- Véleményezi az állami és Európa Úniós támogatások merítését a saját hatáskörén belül,
kezdeményezi a városfejlesztés érdekében kihasználható pénzügyi támogatások
megszerzését
- Megítéli a város saját innovatív tevékenységét a lakosok szükségleteinek bebiztosítása
érdekében és a város fejlődése érdekében
- Megtárgyalja a anyagokat, állásfoglalást és ajánlást fogalmaz meg a határon átnyúló
együttműködést elősegítő támogatások elérése érdekében
- Megtárgyalja a Gúta Város regionális helyzetével kapcsolatos kérdéseket
- Útmutatást nyújt a városban működő jogi és fizikai személyek beruházási
tevékenységéhez
- Javaslatokat terjeszt elő a közlekedés fejlesztésével kapcsolatosan, a helyi utakkal
kapcsolatosan, megtárgyalja a helyi utak és közterületek javításának módját,
megtárgyalja a mezei utak javításának és karbantartásának problematikáját
- Megtárgyalja a városban zajló közlekedést és javaslatokat tesz ezzel kapcsolatosan
- Megtárgyalja a közlekedéssel kapcsolatos tervezetet
- Megtárgyalja a javaslatokat a városi közvilágítással, víz-, gáz- és villanyhálózat
építésével kapcsolatosan
- Megtárgyalja és véleményezi a város területén tervezett beruházásokat városrendezési
illetve környezetvédelmi szempontból
- Együttműködik a városrendezési terv megtárgyalásakor és módosításakor
- Véleményezi a vagyonjogi beadványokat és állást foglal a városi vagyon bérbeadásához
és eladásához
- Megtárgyalja a képviselő-testületi anyagokat a városi tanács előkészítő ülésének
határozata alapján
- Kiértékeli a városi beruházások lefolyását
- Megtárgyalja a Gúta Város településrendezési terve módosításainak és kiegészítéseinek
beszerzésére irányuló javaslatokat
- Megtárgyalja és véleményezi az építésüggyel, településrendezéssel és fejlesztéssel
kapcsolatos önkormányzati rendeleteket

- Véleményezi a javaslatokat a városi tanács előkészítő ülése határozata alapján
- Véleményezi az építésüggyel kapcsolatos beruházási tervezeteket és minden olyan
építmény elhelyezését, amely az utca építészeti képét megváltoztatja
- Véleményezi és állást foglal a város tulajdonában lévő épületek műszaki állapotával
kapcsolatban
- Javaslatot tesz a város tulajdonában lévő épületek karbantartására fordítandó
pénzeszközök magasságára
- Véleményezi a városi járulékos intézmények tevékenységéről szóló beszámolókat
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

23/2018 sz.
határozat
a sport és ifjúságnevelési bizottság tagjainak megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megválasztja
1. a sport és ifjúságnevelési bizottság tagjait:
1. Ing. Gőgh Michal, Gúta, Šafárik utca 23
2. Ing. Decsi Attila, Gúta, Madách Imre utca 8
3. Tóth Peter, Gúta, Iskola utca 15
4. Kiss Richard, Gúta, Békevédők utcája 1
5. Papáček Peter, Gúta, Malom utca 26
6. Mgr. Navrátil Tímea, Gúta, Békevédők utcája 3038/5
7. Kiss Tibor, Gúta, Prágai tér 28
8. Mgr. Máté Zsolt, Gúta, Podjavorinská utca 28
9. Gőgh Peter, Gúta, Harcsa utca 688/24
10. Ollé Tomáš, Gúta, Kis-Duna utca 3013/10
Jegyzőkönyvvezető. Kürtiová Marta
A sport és ifjúságnevelési bizottság munkatöltete:
- Javaslatot tesz az aktuális problémák megoldására a sport és ifjúságnevelés terén
- Javaslatot tesz a sportklubok tevékenységével ill. tömegsport-rendezvényekkel
kapcsolatban
- Javaslatot tesz a sportklubok költségvetésének összegére a városi költségvetésen belül
- Javaslatot tesz az egyes sportklubok támogatásának összegére az érvényben lévő
önkormányzati rendeletek értelmében
- Véleményezi és állást foglal a költségvetés-javaslattal és költségvetés-merítéssel a sport
terén
- Véleményezi a sporttal és ifjúságneveléssel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket
- Véleményezi az általános jogi normák betartását a sport és ifjúságnevelés terén
- Véleményezi a sporttal és ifjúságneveléssel kapcsolatos kérelmeket
- Javaslatot tesz a legeredményesebb sportolók és csapatok értékelésére
- Kezdeményezi az együttműködés hatékonyságát a bizottság, a szabadidőközpont és az
iskolák között a városi sportrendezvények alkalmával
- Értékeli az egyes sportklubok tevékenységét és véleményezi a város által nyújtott

támogatás elszámolását
- Véleményezi a városi beruházási tervet
- Koordinálja a városi sportrendezvényeket
- Keresi a sportinfrastruktúra kiszélesítésének lehetőségeit a város területén
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

24/2019 sz.
határozat
az önkormányzati mellett működő Polgári ügyek testülete statútumához a 2018 – 2022-es
időszakra

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a javaslatot az önkormányzat mellett működő Polgári ügyek testülete statútumára a 2018
– 2022-es időszakra
B/. megalapítja
1. az önkormányzati mellett működő Polgári ügyek testületét
C./ megválasztja
1. a Polgári ügyek testülete tagjait:
- esketők száma 5 a 2019.12.3-ai 8/2018 sz. képviselő-testületi határozat alapján
- temetési szónok és titkár: Szépeová Hilda, Gúta, Jesenský rakpart 6
- temetési szónok és szavaló: Domjánová Monika, Gúta, Sládkovič utca 169/43
- titkárok: Mayer Anna, Gúta, Prágai tér 35
Nagy Juliana, Nemesócsa, Hársfa utca 392/7
- zenei kíséret: Morovič Ľudovít, Gúta, Hosszú utca 296/47
- grafika: Fűri Edit, Gúta, Petőfi sor 25
- szavalók: Szabóová Katarína, Gúta, Fő utca 41
Mgr. Hajkó Hajnalka, Gúta, Prágai tér 35
- további tagok: Bc. Jónásová Alžbeta, Gúta, Mester utca 2748/2
D/ jóváhagyja
1. az önkormányzat mellett működő Polgári ügyek testülete statútumát a 2018 – 2022-es
időszakra
2. a Polgári ügyek testülete tevékenységének honorálását a statútum 4. cikkelye alapján
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

25/2019 sz.
határozat
a városi főellenőr 2019 első féléves tevékenységi tervéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a városi főellenőr tevékenységi tervét a 2019.01.01-től 2019.06.30-ig terjedő időszakra
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

26/2019 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a 2018 második félévében végzett ellenőrzések
eredményeit illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a 2018 második félévében végzett ellenőrzések
eredményeit illetően
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

27/2019 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a 2018-as évben végzett ellenőrzéseket illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a 2018-as évben végzett ellenőrzéseket illetően
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

28/2019 sz.
határozat
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtásához – „Számítógéphasználati készségek fejlesztése”
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. tájékoztatót a „Gútai Városi Hivatal alkalmazottai számítógép-használati készségeinek
fejlesztése” elnevezésű projektről
B./ jóváhagyja
1. vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtását a „Gútai Városi
Hivatal alkalmazottai számítógép-használati készségeinek fejlesztése” elnevezésű
projektre
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

29/2019 sz.
határozat
a Schola Privata Gutaiensis Kft. kérelméhez a 28455/612 sz. parcella egy részének – 4824 m2
– eladására vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta város a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 8. bek. e) pontja alapján kinyilvánította
tulajdon átruházási szándékát különleges szempontok figyelembe vételével 4,- €/m2 áron,
mégpedig a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett
28455/612 sz. szántóföld besorolású parcella egy részére – 4.824 m2 – a VattiGEO,
Vörös Attila által 2018.09.24-én készített és a Komáromi Járási Hivatal kataszteri
osztálya által 2018.10.15-én 895/18 szám alatt hitelesített 44538359-256/2018 sz. vázrajz
alapján a Schola Privata Gutaiensis Kft., Gúta Szlovák utca 52, részére
B./ jóváhagyja
1. városi tulajdon átruházását 14 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több
mint 3/5-ét képezik, a T.t. 138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8e). bekezdése értelmében
különleges szempontok figyelembe vételével a 4941 sz. tulajdonlapon „C”
regisztrációban vezetett 28455/612 sz. szántóföld besorolású parcella egy része – 4.824
m2 – a VattiGEO, Vörös Attila által 2018.09.24-én készített és a Komáromi Járási Hivatal
kataszteri osztálya által 2018.10.15-én 895/18 szám alatt hitelesített 44538359-256/2018
sz. vázrajz alapján a Schola Privata Gutaiensis Kft., Gúta Szlovák utca 52, részére 4,€/m2 áron. A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy a kérelmező a
szomszédos telek tulajdonosa (iskola) a 12952 sz. tulajdonlap alapján, és a tárgyalt telken
tornatermet kíván építeni, ami a gútai művelődési rendszert szolgálja a jövőben.
Az átírási költségeket a vevő fizeti.
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

30/2019 sz.
határozat
a MOVER Kft. kérelméhez a 28445/275 sz. parcella egy részének – 1470 m2 – eladására
vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. 15 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a gútai
kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28445/275 sz.
beépített terület és udvar besorolású parcella egy részének – 1.470 m2 - eladását a T.t.
138/1991 sz., törvénye 9a) §, 8b). bekezdése értelmében - a kérelmező tulajdonában lévő
építmény alatti telek és az azzal megbonthatatlan egységet alkotó további terület – a
MOVER Kft. részére 8,- €/m2 áron a hatályos ártérkép alapján Fülöpp Zoltán által
2018.09.28-án készített 35049251-6/2018 sz., és 2018.10.15-én a Komáromi Járási
Hivatal kataszteri osztálya által 915/18 sz. alatt hitelesített vázrajz alapján. Az újonnan
kialakított parcella: „C“ regisztráció 28445/471 sz.
Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

31/2019 sz.
határozat
Nagy Szabolcs, Hidegoldal 53 sz. alatti és Nagyová Mária, Diófa utca 72 sz. alatti gútai
lakosok kérelméhez az 1000/2018 sz. képviselő-testületi határozat módosítására és
kiegészítésére vonatkozóan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. Nagy Szabolcs, Hidegoldal 53 sz. alatti és Nagyová Mária, Diófa utca 72 sz. alatti gútai
lakosok kérelmét a 2018.09.17-ei 1000/2018 sz. képviselő-testületi határozat
módosítására és kiegészítésére vonatkozóan
B./ megszünteti
1. a 2018.07.02-ai 983/2018 sz. képviselő-testületi határozatot
2. a 2018.09.17-ei 1000/2018 sz. képviselő-testületi határozatot
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

32/2019 sz.
határozat
képviselői csoport taglétszámának változásáról szóló tájékoztatóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. A Magyar Közösség Gútai Helyi Szervezete Önkormányzati Frakciója taglétszámának
változását és elnökének megválasztását.
A MKP helyi szervezete frakciójának tagjai:
PaedDr. Madarász Róbert – elnök
Hájas Tamás
Ing. Koczkás Beáta
MUDr. Viola Miklós
Visnyei Gyula
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

33/2019 sz.
határozat
a gútai szennyvíztisztítóval kapcsolatos tárgyalásokról és a projekt előkészületi munkálatairól
szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. A Nyitrai Nyugat-Szlovákiai Vízügyi Társaság R.t. munkatársainak tájékoztatását a gútai
szennyvíztisztító áthelyezéséről, a beruházás menetéről
B./ kéri
1. a polgármestert a tárgyalások folytatására és a szennyvíztisztító projekt előkészületeire,
amit az eredeti helyen terveznek építeni (Szlovák utca 27741/71) kiterjesztve
a 28455/617 és 28452/3 sz. parcellákra
Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

34/2019 sz.
határozat
a 2019. március 16-án rendezendő köztársaságielnök-választásról szóló beszámoló
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Szlovák Nemzeti Tanács elnökének a 2019. január 10-ei 8/2019 sz.,
a köztársaságielnök-választás kihirdetéséről szóló határozatát, amelyben az alábbi
határidők vannak megszabva:
a.) a választások napja: 2019. március 16.
b.) a szavazókörök és szavazóhelyiségek meghatározása: 2019. január 30-ig
c.) helyi és járási választási bizottságok kialakítása 2019. február 11-ig, az első ülés
2019. február 21-ig
d.) amennyiben a választáson egyik jelölt sem kapja meg az érvényesen leadott
szavazatok több mint felét, a köztársaságielnök-választás második fordulójára 2019.
március 30-án kerül sor
2. a választókörzeteket és választási helyiségek meghatározását a polgármester által a Tt.
180/2014 sz. a választási jog gyakorlásának feltételeiről szóló törvénye 8§-a értelmében a
következőképpen:
VálasztóSzavazóhelyiség
Utca
körzet
1.

Nagyszigeti csárda

Nagysziget

2.

A szövetkezet adminisztratív épülete Örtény

Pacsérok, Örtény

3.

Aranykalász vendéglő

Pozsonyi, Császta 1-55, Felső sor, Felső, Jánošík,
Jesenský rakpart, Jókai, Kurta, Hársfa,
Podjavorinská, Málna, Kis-Duna, Vadász, Puruk sor,
Sládkovič, Akác

4.

Nyugdíjas klub – Hosszú utca

Templom tér, Malom, Fűzfa, Hidegoldal, Munka,
Mély, Fő, Harcsa, Mező, Hosszú

5.

Szabadidőközpont – Híd utca 2

Štúr, Győzelem, Mester, Prágai tér, Petőfi sor,
Partizán, Békevédők, Híd

6.

Városi művelődési központ – Templom
tér 4

Állomás, Építők, Császta 56-90, Madách, Kossuth,
Királynérét, Reviczky telep, Ipari telep, Győri, Sport,
Vasút sor, Szent Anna, Pázsit, Palkovich, Szlovák

7.

Városi hivatal – Templom tér 1

Oldalsó, Brünni tér, Új, Iskola, Piactér, konkrét
lakcímmel nem rendelkező polgárok

8.

Speciális alapiskola – Erdő utca 9

Szélső, Csalogány, Halász, Rózsa, Liget, Októberi
tér, Béke, Erdő, Tó, Klapka, Bernolák, Štefánik

9.

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovich Diófa, Kollár, Kertész, Szabadság, Šafárik, Radnóti,
Virág, Komáromi, Cseh, Alsó, Novomeský, Kereszt
utca 3

10.

PROJEKTMARKET Kft. épülete, Gúta, Jilemnický, Nagyszombati, Nyárfa, Šverma, Nap,
Sík, Földműves, Vágmenti, Dankó Pista telep,
Keleti u. 11
Ifjúság, Hviezdoslav, Duna, Bányász, Keleti, Újvári

Gúta, 2019.01.25.
Horváth Árpád
polgármester

