Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 35. üléséről 2017. szeptember 11-én
726/2017 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, 2017.9.19.

Horváth Árpád
polgármester

727/2017 sz.
határozat
a J. A. Komenský Alapiskola igazgatói posztjának betöltésére vonatkozó pályázat meghirdetéséhez
2018.02.01-től

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal beszámolóját a J. A. Komenský Alapiskola igazgatói posztjának betöltésére
vonatkozó pályázat meghirdetését 2018.02.01-től
B./ jóváhagyja
1. pályázat meghirdetését J. A Komenský Alapiskola igazgatói posztjának betöltésére
C./ kéri
1. a polgármestert a pályázati feltételek nyilvánosságra meghirdetését a város weboldalán, a Nyitrai
Járási Oktatásügyi Hivatal weboldalán és a Gúta TV-ben 2017.11.10-ig
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
polgármester

728/2017 sz.
határozat
a termek bebiztosításáról szóló polgármesteri beszámolóhoz az iskolák és más oktatási intézmények
részére a 2017/2018-as iskolai évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a termek bebiztosításáról szóló polgármesteri beszámolót az iskolák és más oktatási intézmények
részére a 2017/2018-as iskolai évre, benne:
- termek bebiztosítása a Speciális Alapiskola magyar tannyelvű kihelyezett osztályai számára a Győri
utca 14 sz. alatt, a Győri Utcai Iskolai Étkezde és a Komenský Utcai Alapiskola Iskolaklubja közös
épületében
- termek bebiztosítása a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont osztályainak elhelyezésére az
iskola felújítása idejére a gútai magyar tannyelvű alapiskolák épületében, az Erdei utca 8 sz. alatti
óvodaépületekben és a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
polgármester

729/2017 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények beszámolójához a 2017/2018-as iskolai év pedagógiai – szervezési és
anyagi bebiztosítását illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények beszámolóját a 2017/2018-as iskolai év
pedagógiai – szervezési és anyagi bebiztosítását illetően
- Iskola Utcai Iskolai Étkezde
- Győri Utcai Iskolai Étkezde
B./ jóváhagyja
1. az iskolák és iskolai intézmények igazgatóinak beszámolóját a 2017/2018-as iskolai év pedagógiai –
szervezési és anyagi bebiztosítását illetően:
a) II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola
b) Corvin Mátyás MTNY Alapiskola
c) Ján Amos Komenský Alapiskola
d) Brünni Téti MTNY Óvoda
e) Erdei Utca 10 sz. Óvoda
f) Gútai Művészeti Alapiskola
g) Gútai Szabadidőközpont
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
polgármester

730/2017 sz.
határozat
az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletre a községi rendezésről szóló törvénye
6 § 3. bek. alapján 201. 08. 17-én kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára
2. az észrevételezési eljárás keretén belül az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletre
vonatkozó javaslathoz nem érkezett észrevétel

Gúta Város 5/2017 sz., az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 5/2017 sz., az iskolakörzetekről szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztett javaslat
szerint
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

731/2017 sz.
határozat
a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre, a szabadidőközpont érdekköreit
látogató gyermekre, ill. a város által alapított iskolai étkezdékben étkező gyermekre fizetendő összeg
magasságát és térítésének módját meghatározó önkormányzati rendelethez, mellyel módosul a 2/2015
sz. önkormányzati rendelet
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre, a szabadidőközpont
érdekköreit látogató gyermekre, ill. a város által alapított iskolai étkezdékben étkező gyermekre
fizetendő összeg magasságát és térítésének módját meghatározó önkormányzati rendeletre, mellyel
módosul a 2/2015 sz. önkormányzati rendelet a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján
2017. 08. 24-én kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára
2. Az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a művészeti alapiskola növendékére, az
óvodába járó gyermekre, a szabadidőközpont érdekköreit látogató gyermekre, ill. a város által alapított
iskolai étkezdékben étkező gyermekre fizetendő összeg magasságát és térítésének módját meghatározó
önkormányzati rendeletre, mellyel módosul a 2/2015 sz. önkormányzati rendelet, nem érkezett
észrevétel

Gúta Város 6/2017 sz., a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó
gyermekre, a szabadidőközpont érdekköreit látogató gyermekre, ill. a város által
alapított iskolai étkezdékben étkező gyermekre fizetendő összeg magasságát és
térítésének módját meghatározó önkormányzati rendelet, mellyel módosul a 2/2015
sz. önkormányzati rendelet
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja
1. Gúta Város 6/2017 sz., a művészeti alapiskola növendékére, az óvodába járó gyermekre, a
szabadidőközpont érdekköreit látogató gyermekre, ill. a város által alapított iskolai étkezdékben étkező
gyermekre fizetendő összeg magasságát és térítésének módját meghatározó önkormányzati rendeletét,
mellyel módosul a 2/2015 sz. önkormányzati rendelet
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

732/2017 sz.
határozat
a Gúta, Iskola utca 6 sz. alatti Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola költségvetés-merítéséhez
2017. 6. 30-hoz (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola és az iskola részeként működő iskolaklub
költségvetés-merítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

733/2017 sz.
határozat
a Gúta, Palkovich Viktor utca 3 sz. alatti II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola
költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola és az iskola részeként működő iskolaklub
költségvetés-merítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester
734/2017 sz.
határozat
a Gúta, Győri utca 14 sz. alatti J.A. Komenský Alapiskola költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a J.A. Komenský Alapiskola és az iskola részeként működő iskolaklub költségvetés-merítését 2017.
6. 30-hoz az előterjesztett javaslat szerint
B./ kéri
1. a városi főellenőrt, hogy végezzen ellenőrzést a a J.A. Komenský Alapiskola költségvetésmerítésével kapcsolatosan
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

735/2017 sz.
határozat
a Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda költségvetés-merítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett
javaslat szerint
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

736/2017 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda és az óvoda részeként működő kiadó iskolakonyha költségvetésmerítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester
737/2017 sz.
határozat
a Gútai Művészeti Alapiskola költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Művészeti Alapiskola költségvetés-merítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett javaslat
szerint
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

738/2017 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Szabadidőközpont költségvetés-merítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

739/2017 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények költségvetés-merítéséhez 2017. 6. 30-hoz
(€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények (Iskola Utcai Iskolai Étkezde, Győri Utcai
Iskolai Étkezde) költségvetés-merítését 2017. 6. 30-hoz az előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

740/2017 sz.
határozat
a Gúta, Iskola utca 6 sz. alatti Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola 2017-es évi
költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ feladatul adja a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatójának, hogy
1. dolgozza át a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola 2017-es évi költségvetésének
módosításához a 70/2011 sz. képviselő-testületi határozat B./1 pontja és az 523/2013 sz. képviselőtestületi határozat C/2b pontja alapján az októberi képviselő-testületi ülésre
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

741/2017 sz.
határozat
a Gúta, Palkovich Viktor utca 3 sz. alatti II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola 2017-es évi
költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosítását
a II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskolára vonatkozóan
Célirányos támogatás: vészállapot elhárítása – ablakcsere – 6 db
3 773
Pénzügyi fedezetét állami forrásokból biztosítani az egyeztetési eljárás keretén belül, vagy
pénzeszközök átcsoportosításával a 0912-es sz., alapiskolákra vonatkozó tételen belül
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

742/2017 sz.
határozat
a Gúta, Győri utca 14 sz. alatti J.A. Komernský Alapiskola 2017-es évi költségvetésének
módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ feladatul adja a J.A. Komenský Alapiskola igazgatójának, hogy
1. dolgozza át a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosítását a 70/2011 sz.
képviselő-testületi határozat B./1 pontja és az 523/2013 sz. képviselő-testületi határozat C/2b pontja
alapján az októberi képviselő-testületi ülésre
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád

Polgármester
743/2017 sz.
határozat
a Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda 2017-es évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda költségvetésének módosítását:
Jóváhagyott: fix kiadások többletfizetésének visszaadása
0
Módosítás: fix kiadások többletfizetésének visszaadása
+4 105
Módosítás után: fix kiadások többletfizetésének visszaadása
4 105
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – utaztatási költség
valós összeg alapján
2. az iskolai étkezde költségvetés-módosítását:
fix kiadások többletfizetésének visszaadása
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Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

744/2017 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2017-es évi költségvetésének módosításához (€-ban)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. az erdei Utca 10 sz. Óvoda költségvetésének módosítását:
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
211 490
– tanítói asszisztens bérének visszaadása, vásárlás – akár beruházás jellegű, nyugdíjaztatási pótlék, épület rekonstrukciója az igazgató
határozata alapján)

Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből – módosítás
-1 500
(a kiadó iskolakonyha költségvetésébe történő átcsoportosítás)
Módosítás után: módosított normatív támogatás általános kiadásokra
209 990
a városi költségvetésből – tanítói asszisztens bérének visszaadása, vásárlás – akár beruházás jellegű, nyugdíjaztatási pótlék,
épület rekonstrukciója az igazgató határozata alapján)

Fix kiadások többletfizetésének visszaadása
Módosítás: fix kiadások többletfizetésének visszaadása
Módosítás után: fix kiadások többletfizetésének visszaadása
Célirányos támogatás a városi költségvetésből – utaztatási költség

0
3 680
3 680
valós összeg alapján

b) a kiadó iskolakonyha költségvetésének módosítását:
Módosított normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből
Normatív támogatás általános kiadásokra a városi költségvetésből – módosítás
(az óvoda költségvetéséből történő átcsoportosítás)
Módosítás után: módosított normatív támogatás általános kiadásokra
a városi költségvetésből
Gúta, 2017.9.19.

11 606
+1 500

13 106

Horváth Árpád
Polgármester
745/2017 sz.
határozat
a Gúta, Erdei utca 9 sz. alatti Speciális Alapiskolával kötött szerződés kiegészítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 1 sz. kiegészítés aláírását a J.A Komenský Alapiskola termeinek bérlésére vonatkozó szerződéshez
az Erdei utca 9 sz. alatti Speciális Alapiskola kihelyezett osztályainak működtetésére az oktató –
nevelő folyamat bebiztosítása céljából határozatlan időre 2017.9.1-től. A szerződés tárgyát a gútai
kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 1266/13 sz. parcellán lévő 2527 jegyzékszámú épület
egy része képezi, amely az iskolaklub működtetésére szolgál:
Három tanterem, melyek összterülete 94,05 m2
1. tanterem – 38,61 m2 /2 sz. ajtó/
2. tanterem – 20,16 m2 /6 sz. ajtó/
3. tanterem – 35,28 m2 /7 sz. ajtó/
Tantestületi szoba /5 sz. ajtó/ 9,14 m2, a közös helyiségek /folyosó, toalett/ használatának
lehetőségével.
Kiadások összege:
1. 10 havi bérleti díj: 713,73 € (havi 71,37 €)
2. 10 havi rezsikiadások(víz, hő, takarítás): 2530,60 € (havi 253,06 €)
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

746/2017 sz.
határozat
a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola bérleti szerződéséhez iskolai büfé üzemeltetésére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Helyiség bérlését iskolai büfé működtetése céljára a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű
Alapiskolában 2017.9.15-től az alábbi feltételek mellett:
Bérlő: Nagyová Ildikó, Gúta, Diófa utca 75, adóazonosító szám: 40176801
A szerződés határozott időre köttetik 2017.9.15-től 2018.6.30-ig
nyitva tartás: tanítási idő alatt naponta 7,00 és 12,00 óra között
a 12,65 m2 bérelt terület a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola épületében van
bérleti díj: évi 8,30 €/m2, tehát 12 hónapra 105,- €
rezsikiadások: 167,74 € 12 hónapra (víz, villany, hő)
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád

Polgármester
747/2017 sz.
határozat
az Állami Számvevőszék által az önkormányzatoknak a kereskedelmi társaságokba befektetett
vagyonrészeivel való gazdálkodásával kapcsolatban végzett ellenőrzésről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az Állami Számvevőszék által 2017.06.03-án kelt, az önkormányzatoknak a kereskedelmi
társaságokba befektetett vagyonrészeivel való gazdálkodásával kapcsolatban végzett ellenőrzésről
szóló beszámolót, amely tartalmazza a 2017.03.09 és 2017.07.07 között végzett ellenőrzés eredményét
az észlelt hiányosságokkal együtt.
2. az Állami Számvevőszék által észlelt elégtelenségek eltávolítására szolgáló intézkedéseket az
ellenőrzésről szóló protokoll és a 2017.03.09-én kelt jegyzőkönyv értelmében (az Állami
Számvevőszék nyitrai kirendeltségének 2017.07.31-én kelt 3178/2017 és 1830/2017 ügyiratszámú
levele)
B./ kéri a polgármestert
1. a város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei módosításának elkészítésére az októberi
képviselő-testületi ülésre oly módon, hogy az az önkormányzatoknak a kereskedelmi társaságokba
befektetett vagyonrészei védelmére irányuljon
2. az októberi hónap folyamán új bérleti szerződés megkötésére a KolByt Kft.-vel, tekintettel arra,
hogy a jelenlegi 1998-ban került aláírásra, és a számtalan kiegészítésével a szerződés fő részei
módosultak
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

748/2017 sz.
határozat
a 2017-es év I. félévében végzett aktivációs tevékenységről szóló beszámolóhoz, valamint a 2017-es
év végéig végzendő aktivációs tevékenységre és annak pénzügyi fedezetére vonatkozó javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az aktivációs tevékenység keretén belül elvégzett munkák kiértékelését a 2017.01.01-től 2017.06.30ig terjedő időszakra vonatkozóan
B./ jóváhagyja
1. 3 alkalmazott teljesen bérének a költségvetésbe való beépítését, ami 17.855,- €, akik az árvízvédelmi
munkálatokat fogják elvégezni. Az összeg a részesedési adó várható emeléséből tervezhető.

Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád

Polgármester
749/2017 sz.
határozat
az STKO N-14, R.t. Neded, amelynek a város résztulajdonosa, 2016-os évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az STKO N-14, R.t. Neded 2016-os évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

750/2017 sz.
határozat
új városi bérlakások építésére vonatkozó javaslathoz a 2018-as évben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóvhagyja
1. 24 lakásos kolaudált háztömb megvásárlását a gútai kataszterben lévő 28734/11 sz. parcellán, amely
a hatályos területrendezési tervvel összhangban épült, és az építtető tulajdonában van. A megvásárlás
hitelből való fedezését, mégpedig a SZK Közlekedési és Építésügyi Minisztériumától – (ŠFRB).
2. az 1397/8 sz. parcellán lévő családi ház megtartását, annak felújítására irányuló
projektdokumentáció kidolgozását, és a felújítással kapcsolatos kiadások beépítését a 2018-as
költségvetésbe. A kiadások összegét előterjeszteni a novemberi képviselő-testületi ülésre.
B./ kéri a polgármestert
1. a 139/8 sz. parcellán lévő objektum további felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztésére az
októberi képviselő-testületi ülésre.
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

751/2017 sz.
határozat
Gúta Város és a Gútai Mezőgazdasági Szövetkezet közötti vagyonrendezésről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város által használt (1 sz. és 2. sz táblázat), a város külterületein lévő, a Gútai Mezőgazdasági
Szövetkezet tulajdonában lévő, valamint a szövetkezet által használt városi tulajdonban lévő
területekről szóló tájékoztató beszámolót
B./ kéri a polgármestert
1. a polgármestert, hogy a városi hivatal közreműködésével dolgozza ki az egyes parcellák becslését,
úgy a városi tulajdonban lévőkre, mint a szövetkezeti tulajdonban lévőkre vonatkozóan, amely alapjául
szolgál majd a város és a szövetkezet között megkötendő csereszerződésnek.
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester
752/2017 sz.
határozat
a benyújtott vissza nem térítendő támogatási kérelmekről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a benyújtott vissza nem térítendő támogatási kérelmekről szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a 2016.12.27-én kelt OPKZP-PO1-SC111-2016-11/06 sz. vissza nem térítendő támogatásról szóló
szerződéssel és a „Kintlévőség- és vagyonbiztosítás” 13. cikkelye 1. bekezdésével, a támogatási
kérelem 1 sz. mellékletével összhangban az esetleges leendő kintlévőségek bebiztosítását saját váltó
formájában, valamint váltó kibocsátását a támogató – a SZK Környezetvédelmi Minisztériuma –
számára, melynek képviselője a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség, EU-s alapok szekciója,
Pozsony, Karloveská 4. A pályázat megnevezése: Kommunális hulladék gyűjtése és értékesítése, a
projekt kódja: ITMS2014+:310011B108
2.a) vissza nem térítendő pénzügyi támogatás benyújtását - „A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola műszaki
felszereltségének modernizációja” megnevezéssel az: IROP-PO2-SC222-2016-13 sz. felhívás alapján,
amely az alapiskolák nyelvi termeinek, iskolai könyvtárainak és szaktantermeinek felújítását célozza
meg, és amely összhangban van a város fejlesztési és településrendezési programjával. A projekt
kódja: ITMS2014+: NFP302020J126
b) a pályázatban foglaltak megvalósítását a benne foglalt feltételek betartásával
c) önrészt a pályázat megvalósítására 1.990,70 € összegben
d) az esetleges jogtalan kiadások fedezését a városi költségvetésből
3. önrész bebiztosítását „A 21. század akadálymentes iskolája“ megnevezésű projekthez, amely a
„Akadályok elhárítása az egészségkárosult diákok által látogatott iskolákban 2017-ben“ című
felhívásra lett benyújtva. Az önrész összege: 740,00 €.
4. önrész bebiztosítását a „II. Rákóczi Ferenc Alapiskola tornatermének felújítása“ megnevezésű
projekthez, amely a diákok sporttal és testneveléssel történő fejlesztésére irányul tornaterem építésével,
befejezésével vagy felújításával a 2017-es évben. Az önrész összege: a minisztérium által nyújtott
támogatás összegének 10 %-a
C./ kéri
1. a polgármestert, hogy írja alá a váltó kitöltésének jogára valamint saját váltóra vonatkozó szerződést
az esetleges kintlévőség biztosítékaként a az OPKZP-PO1-SC111-2016-11/06 sz. szerződés alapján
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester

753/2017 sz.
határozat
a lebonyolított közbeszerzésekhez a hitelből megvalósítandó beruházásokat illetően
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a hitelből megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatosan lebonyolított közbeszerzésekről szóló
beszámolót. Ezen beruházások hitelből lesznek finanszírozva:
a. Közutak felújítása: Liget utca, Radnóti utca, az Erdei Utca 8 sz. Óvoda és az Erdei Utca 10 sz.
Óvoda közötti út, Erdei utcai járda, Iskola utcai járda (a Szt. Rozália park mellett). A közbeszerzés
győztese a Stavby Nitra Kft. Az ár 148.664,26 € ÁFÁ-val.
b. Az Iskola utca járdájának aszfaltozása. A közbeszerzés győztese a Stavby Nitra Kft. Az ár 10.000,- €
ÁFÁ-val.
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

754/2017 sz.
határozat
a városi főellenőr beszámolójához a 2017. május – júniusban elvégzett ellenőrzésekről
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi főellenőr beszámolóját a 2017. május – júniusban elvégzett ellenőrzések eredményeit
illetően
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

755/2017 sz.
határozat
a közérdekvédelmi bizottság tájékoztató beszámolójához a polgármester és a képviselők funkcióiról,
foglalkozásáról, tevékenységéről és vagyonáról szóló nyilatkozattal kapcsolatosan
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a polgármester és a képviselők funkcióiról, foglalkozásáról, tevékenységéről és vagyonáról szóló
nyilatkozatok leadásával kapcsolatosan a 2016-os évre
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester
756/2017 sz.
határozat
a 2017-ben megrendezett 33. Gútai Vásár kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2017. augusztus 11. és 13. között megrendezett 33. Gútai Vásár kiértékelését
2. a 2017. augusztus 11. és 13. között megrendezett 33. Gútai Vásár bevételeinek és kiadásainak
áttekintését
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

757/2017 sz.
határozat
Gúta várossá nyilvánítása 50. évfordulójának előkészületeihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta várossá nyilvánítása 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség tervezett
menetét
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

758/2017 sz.
határozat
ingatlanok megvásárlására irányuló előszerződés megkötéséhez a pozsonyi székhelyű Sedus Group
R.t.-vel
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városnak a Sedus Group R.t.-vel folytatott tárgyalásairól szóló tájékoztatást előszerződés
megkötése ügyében
2. a Sedus Group R.t.-nek a város területrendezési tervének módosítására irányuló kérelmét úgy, hogy a
déli zónára vonatkozó területrendezési terv lehetőséget nyújtson a beruházás megvalósítására – LIDL
bevásárló központ leendő felépítése – amelyet a Kolárovo SG/1 sz. előszerződés-javaslat is tartalmaz
B./ jóváhagyja
1. a város területrendezési tervének jelenleg eszközölt 6 sz. módosításaiba és kiegészítéseibe
belefoglalni:
a.) a LIDL bevásárló központ megépítéséhez szükséges funkcionális és térbeli módosításokat a 2 sz.
funkcionális térzónában
b.) a „C“ regisztrációban vezetett 842,843/2,843/3,848,857/5,857/6,857/9,857/10,900/4,900/5, az „E“
regisztrációban vezetett 844,845,846,848,857,859,860 sz. parcellákra vonatkozó területrendezési tervet
és a leendő LIDL bevásárló központ zónájára vonatkozó területrendezési tervet a Sedus Group R.t.-nek
a Gúta Város területrendezési terve módosítására vonatkozó kérelme alapján az alábbi feltételekkel:
c.) a területrendezési terv dokumentációjának és folyamatának bebiztosításával járó összes költséget a
kérelmező fizeti (építkezési törvény 2a§)
d.) a kérelmező minden, a területrendezési terv kidolgozásához szükséges dokumentumot
rendelkezésre bocsájt. A területrendezési terv tartalmazni fogja az épület elhelyezésének pontos
feltételeit oly módon, hogy a T.t. 50/1976 sz., (építkezési törvény) törvénye 39a§ 3. bek. a) pontja be
legyen tartva
C./ kéri a polgármestert
1. a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési törvény betartásával
a.) szakmailag kompetens személy segítségével a területrendezési terv beszerzésének bebiztosítására
b.) a zóna területrendezési tervének feldolgozására,
majd szerződés/megállapodás megkötésére a kérelmezővel a közbeszerzéssel és a dokumentáció
feldolgozásával kapcsolatos kiadások kifizetésére vonatkozóan a város által kiállított számla alapján a
szerződés/megállapodás aláírása napján, amely a dokumentáció feldolgozása megkezdésének feltétele.
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester

759/2017 sz.
határozat
Kiss Gejza és felesége Kissová Valéria, Prágai tér 36/3 sz. alatti gútai lakosok kérelméhez városi
tulajdon átruházására különleges szempontok figyelembe vételével – 1959/6,9,10 sz. parcellák
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a város a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 8. bek. e) pontja alapján kinyilvánította ingatlan átruházási
szándékát különleges szempont figyelembe vételével – a 4941 sz. tulajdonlapon
„C“ regisztrációban vezetett 1959/6 sz. parcella – 79 m2 kert
„C“ regisztrációban vezetett 1959/9 sz. parcella – 78 m2 kert
„C“ regisztrációban vezetett 1959/10 sz. parcella – 79 m2 kert
– 5,- €/m2 áron Kiss Gejza és felesége Kissová Valéria, Prágai tér 36/3 sz. alatti gútai lakosok részére
B./ jóváhagyja
1. 11 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő 3/5-ös többségét képezik, a T.t. 138/1991 sz.
törvénye 9a§ 8. bek. e) értelmében, tulajdon átruházását különleges szempontok figyelembe vételével:
„C“ regisztrációban vezetett 1959/6 sz. parcella – 79 m2 kert
„C“ regisztrációban vezetett 1959/9 sz. parcella – 78 m2 kert
„C“ regisztrációban vezetett 1959/10 sz. parcella – 79 m2 kert
– 5,- €/m2 áron Kiss Gejza és felesége Kissová Valéria, Prágai tér 36/3 sz. alatti gútai lakosok részére
A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy a fent említett ingatlanok csupán a lakótömb
lakói által közelíthetők meg, a többi lakó nem tart rájuk igényt, és jelenleg is a kérelmezők
gondoskodnak az ingatlanokról bérleti szerződés alapján.
Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevők fizetik
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

760/2017 sz.
határozat
Králik Ján és felesége, Alsó utca 7 sz. alatti gútai lakosoknak a 28520/70 sz. parcella közvetlen
formában történő eladására vonatkozó kérelméhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a város a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 8. bek. e) pontja alapján kinyilvánította ingatlan eladási
szándékát közvetlen formában
– a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28520/70 sz. parcella – 480 m2 egyéb terület –
a város hatályos ártérképe alapján 20,- €/m2 áron
2. a kinyilvánított szándékra, mely szerint a város eladja közvetlen formában a 4941 sz. tulajdonlapon
„C“ regisztrációban vezetett 28520/70 sz. parcellát – 480 m2 egyéb terület – Králik Ján és felesége,
Alsó utca 7 sz. alatti gútai lakosok kérvényt nyújtottak be, és 20,03 €/m2 árat ajánlottak.
B./ megállapítja, hogy
1. a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 7. bek. nem zárja ki a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28520/70 sz. parcella – 480 m2 egyéb terület – közvetlen formában történő eladását Králik Ján
és felesége, Alsó utca 7 sz. alatti gútai lakosok részére
C./ jóváhagyja
1. 10 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a . a T.t.
138/1991 sz. törvénye 9a§ 1. bek. c) pontja értelmében, a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28520/70 sz. parcella – 480 m2 egyéb terület – közvetlen formában történő eladását Králik Ján
és felesége, Alsó utca 7 sz. alatti gútai lakosok részére 20,03 €/m2 áron
Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevők fizetik
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
Polgármester

761/2017 sz.
határozat
Mgr. Caisová Beáta, Rákóczi utca 6/31 sz. alatti komáromi lakosnak a gútai kataszterben lévő 1397/16
sz. parcella megvásárlására irányuló kérelméhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 1397/16 sz. beépített
terület és udvar besorolású 5 m2 parcella eladását
Gúta, 2017.9.19.

Horváth Árpád
Polgármester
762/2017 sz.
határozat
Mgr. Caisová Beáta, Rákóczi utca 6/31 sz. alatti komáromi lakosnak az 1397/1 sz. parcellára vonatkozó
anyagi teher létrehozására irányuló kérelméhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. anyagi teher létrehozására vonatkozó szerződés aláírását a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 1397/1 sz., 828 m2 beépített terület besorolású parcellára
vonatkozóan Mgr. Caisová Beáta, Rákóczi utca 6/31 sz. alatti komáromi lakos javára a Geo-pont Kft.
által 2017.04.27-én elkészített vázrajz alapján bemért 44250207-151/2017 sz. tárgyi teher alapján
egyszeri térítés ellenében a becslés szerint.
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
polgármester

763/2017 sz.
határozat
Benyó Bagita Nikoleta, Győri utca 2747/4 sz. alatti gútai lakosnak a Csörgő térségben lévő 28520/87
sz. 400m2 parcella megvásárlására irányuló kérelméhez
1. Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. városi tulajdon átruházásának szándékát a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 1. bek. c) pontja alapján
közvetlen eladási formában – a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28520/87 sz. parcella – 400 m2 egyéb terület – a város hatályos ártérképe alapján 20,- €/m2
áron, a becslés szerinti legalacsonyabb áron
2. az árajánlatok kézbesítésének határidejét, amely 2017. július 29. 12,00 óráig
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
polgármester

764/2017 sz.
határozat
Ing. Balázs Tihamér Frank és felesége MUDr. Balázs Mária, Erdei utca 6 sz. alatti gútai lakosoknak a
gútai kataszterben lévő 1384/1 sz. cca 300m2 parcella megvásárlására vonatkozó kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a T.t. 138/1991 sz. törvénye 7a§ 2. bek. a-d pontjaival összhangban a gútai kataszterben lévő 1384/1
sz. parcella egy részét – cca 300 m2-t – fölöslegességét
2. városi tulajdon átruházásának szándékát a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 1. bek. c) pontja alapján
közvetlen eladási formában – a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 1384/1 sz. parcella egy része – cca 400 m2 beépített terület – a város hatályos ártérképe
alapján 50,- €/m2 áron, a becslés szerinti legalacsonyabb áron
3. a szándék kinyilvánítását a vázrajz benyújtása után, és az árajánlatok kézbesítésének határidejét, a
kinyilvánítás után 15 napon belül
Gúta, 2017.9.19.
Horváth Árpád
polgármester
765/2017 sz.
határozat
a gútai kataszterben Csörgő térségében lévő 28520/89 sz. parcella egy részének cseréjéhez a 28520/2
és a 28520/88 sz. parcella egy részére a 44250207-6/2017 sz.vázrajz alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta város a T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 8. bek. e) pontja alapján kinyilvánította tulajdon
átvezetési szándékát különleges szempontok figyelembe vételével, mégpedig a gútai kataszterben
a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28520/2 sz. egyéb terület besorolású parcella egy
részére – 262 m2 - a 44250207-6/2017 sz. vázrajz 1. része alapján és a „C“ regisztrációban a 28520/88
sz. egyéb terület besorolású parcella egy részére – 80 m2 – a 44250207-6/2017 sz. vázrajz 2. része
alapján Lengyel Szilárd , Fűzfa utca 3093/13 sz. alatti gútai lakos részére a gútai kataszterben a 22409
sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 28520/89 sz. egyéb terület besorolású parcella egy
részéért – 342 m2 - a 44250207-6/2017 sz. vázrajz 4. része alapján csereszerződéssel.
B./ jóváhagyja
1. városi tulajdon átruházását 11 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 csereszerződéssel, a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 28520/2
sz. egyéb terület besorolású parcella egy része - 262 m2 – a 44250207-6/2017 sz. vázrajz alapján – 1.
rész, és a „C” regisztrációban vezetett 28520/88 sz. egyéb terület besorolású parcella egy része - 80
m2 – a vázrajz 2. része alapján, amely parcellák Gúta Város kizárólagos tulajdonát képezik, a gútai
kataszterben a 22409 sz. parcellán „C” regisztrációban vezetett 28520/89 sz. egyéb besorolású 342 m2
parcellára a vázrajz 4. része alapján, melynek kizárólagos tulajdonosa Lengyel Szilárd , Fűzfa utca
3093/13 sz. alatti gútai lakos, pénzügyi kiegyenlítés nélkül, mivel a szóban forgó két parcella nagysága
azonos.
A különleges szempont ebben az esetben azt jelenti, hogy a megvásárolt parcella bemérésekor kiderült,
hogy a 28520/89 parcella egy része a halastó vízterületét képezi, amely időközben megnagyobbításra
került.
Gúta, 2017.09.19.

Horváth Árpád
polgármester
766/2017 sz.
határozat
a gútai kataszterben lévő meliorációs objektumok átvételéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta Város Képviselő-testülete mellett működő Árvíz- és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
beszámolóját a gútai kataszterben lévő kiemelt meliorációs objektumok kölcsönzésének ill. bérlésének
állapotáról
2. a gútai kataszterben a pozsonyi Hydromeliorácie Állami Vállalat tulajdonában 23 vízelvezető
kanális található, melyek hossza összesen 49,495 km
B./ jóváhagyja
1.“ A vízelvezető kanálisok a gútai kataszterben 2017.07.07-én“ áttekintésével a Hydromeliorácie
Állami Vállalattal megkötendő szerződésbe az alábbiak besorolását:
- 5204074001 sz. kanális – Cigánykanális, hossza 960 m
- 5204092001 sz. kanális – DI kanális, hossza 4700 m
- 5204093001 sz. kanális – Gútai kanális, hossza 1220 m
/út melletti/
----------------------Összesen:
6880 m
C./ kéri a polgármestert
1. kérvény elkészítésére, amely tartalmazza a feltételeket a „Sociálny podnik paracovnej integrácie –
SPPU“ státuszába kerülésre, melynek küldetése a környezetvédelem, és összhangban van a T.t. 5/2004
sz. törvényével, 2018. január 1-jei hatállyal
2. Gúta Város Képviselő-testülete mellett működő Árvíz- és Környezetvédelmi Bizottság ajánlása
alapján a Hydromeliorácie Állami Vállalat vezetésével együttműködve, legalább 15 évre szóló
kölcsönzési vagy szimbolikus áron való bérlésre vonatkozó szerződésjavaslat elkészítésére
Határidő: novemberi képviselő-testületi ülés
Gúta, 2017.09.19.
Horváth Árpád
Polgármester

767/2017 sz.
határozat
a „Pro Urbe” díj odaítélésére vonatkozó javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a „Pro Urbe” díj odaítélését Gúta várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából az alábbi
személyeknek:
- Harmath Lajosné Vöröss Kornélia
- MUDr. Guba Barnabáš
- Vincze František
Gúta, 2017.09.19.

Horváth Árpád
Polgármester
768/2017 sz.
határozat
a Gútai Egészségügyi Központ nem lakáscélú helyiségének bérbeadásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2232 épületjegyzékszámú Gútai Egészségügyi Központban lévő 27,28 sz. nem lakáscélú helyiség,
a hozzá tartozó rész valamint a közös helyiségek bérbeadására vonatkozó szándéknyilatkozatot. A
bérbeadandó terület nagysága 50,01 m2, éves bérleti díja 28,215 €/m2 + rezsikiadások. Bérlési
kérelmek beadási határideje 2017.9.29.
Gúta, 2017.09.19.
Horváth Árpád
Polgármester

769/2017 sz.
határozat
az árvíz- és környezetvédelmi bizottság személyi összetételének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ visszahívja
1. Kovács Adriánt az árvíz- és környezetvédelmi bizottság tagsági funkciójából 2017.09.11-ével
B./ megválasztja
1. Kürtiová Monika. Hidegoldal 103 sz. alatti gútai lakost az árvíz- és környezetvédelmi bizottság
tagjává 2017.09.11-ével
Gúta, 2017.09.19.
Horváth Árpád
Polgármester

770/2017 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat 2017-es évi járulékának megemeléséhez a várostól érkezett megrendelések
alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2017-es évi járulékának megemelését a várostól érkezett megrendelések
alapján 6.000,- €-val a 2,000,-€-s őszi és tavaszi takarításra szánt összeg átcsoportosításával – az 510es hulladékgazdálkodási tételből, maradék 4.000,- € -t pedig a várható részesedésiadó-emelésből.
2. a Gútai Sportcsarnok hangosító berendezésének felújítására 2.000,- €-s összeg ráfordítását
Gúta, 2017.09.19.

Horváth Árpád
Polgármester
771/2017 sz.
határozat
a Gútai Sportcsarnok megvilágításának modernizációjához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a régiófejlesztési, idegenforgalmi és energiagazdálkodási bizottság elnökének szóbeli beszámolóját a
Gútai Sportcsarnok megvilágításának modernizációját illetően
B./ kéri a polgármestert
1. a Gútai Sportcsarnok megvilágítása modernizációjának megtárgyalását a város rövidtávú beruházási
terve keretén belül az érintett bizottságokban és az októberi képviselő-testületi ülésen
Gúta, 2017.09.19.

Horváth Árpád
Polgármester

