Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 15. üléséről 2016. február 1-jén

343/2016 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
344/2016 sz.
határozat
a város fenntartásában lévő alapiskolákba és óvodákba beutazó gyermekek utaztatási támogatásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A Gúta városrészeiből az alapiskolákba és óvodákba beutazó gyermekek számáról szóló
tájékoztató jelentést és az utazókártyás kedvezményes utazás havi összegét
B./ jóváhagyja
1. a harmadik variánst – az alapiskolákba és óvodákba a városrészekből ( Pacsérok, Örtény,
Királynérét, Császta, Nagysziget) beutazó gyermekek számára utazókártya felhasználásával. A
gyermekek száma és a havi költségek 2016.02.01-jéhez:
Iskola

Gyermekek száma

Havi költség €-ban

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola

14

159,60

Corvin Mátyás Alapiskola

11

133,00

Komenský Alapiskola

19

262,20

Brünni Téri Óvoda + KO

8

98,90

Erdei Utca 10 sz. Óvoda + KO

3

45,60

Egyházi Alapiskola, Brünni tér 15

1

11,40

MTNY Speciális Alapiskola

1

11,40

Speciális Alapiskola, Erdei utca 9

0

0

Összesen

57

722,00

Az utaztatási támogatás összegét, 6.500,- €-t a 2016-os évre (9 hónapra) bedolgozni a város 2016.
évi költségvetésébe

345/2016 sz.
határozat
a képviselő-testületi és városi tanácsi ülések harmonogramjához és az ülések tartalmához a 2016-os
évben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város Képviselő-testülete és a városi tanács üléseinek harmonogramját és az ülések
tartalmának tervét a 2016-os évre az előterjesztett javaslat szerint az alábbi módosításokkal:
- a 20. képviselő-testületi ülés időpontja: 2016.9.12.
- a 19. képviselő-testületi ülés programjának kibővítése: A városi főellenőr megválasztása
időpontjának kihirdetése
- a 21. képviselő-testületi ülés programjának kibővítése: A városi főellenőr megválasztása

346/2016 sz.
határozat
Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelveihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelveit a pénzügyi és városvagyoni bizottság
2016.01.26-án tett javaslatainak belefoglalásával és a vállalkozói, mezőgazdasági és
városfejlesztési bizottság 2016.01.25-én tett javaslatai egy részének belefoglalásával (a javaslat
végleges verziója közzé téve 2016. 1. 28-án) az alábbi módosításokkal:
- 22. cikkely 3. bek. „ Tárgyi teher az előző bekezdés alapján fizetség ellenében jön létre. Ennek
összegét a képviselő-testület határozza meg szakértői vélemény alapján, amelyet szakmailag
megfelelő személy, becslő, dolgoz ki, aki az SZK Belügyminisztériumának a becslőkről,
tolmácsokról és fordítókról szóló nyilvántartásában szerepel

347/2016 sz.
határozat
Gúta Város 1/2016 sz., a város célirányos és helyi közútjairól szóló általános érvényű rendeletéhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta város 1/2016 sz., a város célirányos és helyi közútjairól szóló általános érvényű
rendeletére a T.t.369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvény 6§-a 3. bekezdése alapján
kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára 2016.01.18-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a város 1/2016 sz., a város célirányos és helyi
közútjairól szóló általános érvényű rendeletére nem érkezett észrevétel

Gúta Város 1/2016 sz., a város célirányos és helyi közútjairól szóló általános
érvényű rendelete
B./ jóváhagyja
1. a város 1/2016 sz., a város célirányos és helyi közútjairól szóló általános érvényű rendeletét az
előterjesztés szerint

348/2016 sz.
határozat
a város főellenőrének beszámolójához az utólagos pénzügyi ellenőrzés eredményéről
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város főellenőrének beszámolóját a 05/2015-ös sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – a 2014-es
év panaszainak és petícióinak intézése
2. a város főellenőrének beszámolóját a 06/2015-ös sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – a Gúta
TV Kft. vagyonának és iratanyagának átvétele és átadása az ügyvezető személyének változásakor
3. a város főellenőrének beszámolóját a 07/2015-ös sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – a Gútai
Idősek Otthona és Napközi Otthon pénztári készpénzével való gazdálkodás
4. a város főellenőrének beszámolóját a 08/2015-ös sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – a Gútai
szabadidőközpont beszállítói számlái
5. a város főellenőrének beszámolóját a 09/2015-ös sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – a
folyamatos pénzügyi ellenőrzés elvégzése
6. a város főellenőrének beszámolóját a 10/2015-ös sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – a 2014-es
évben észlelt hiányosságok eltávolításának ellenőrzése

349/2016 sz.
határozat
város főellenőrének beszámolója a 2015-ös évi ellenőrző tevékenységéről
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város főellenőrének beszámolóját a 2015-ös évi ellenőrző tevékenységéről
350/2016 sz.
határozat
a város főellenőrének beszámolójához az utólagos pénzügyi ellenőrzés eredményéről

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal beszámolóját az Iskola utcai iskolai étkezde rekonstrukciójával kapcsolatos
feladatokról és a feladatok teljesítéséről
B./ jóváhagyja
1. a hitelkeret megemelését az általános hitelbankkal kötött szerződés alapján 100.000,- €-val gépek
és berendezések beszerzésére az Iskola utcai iskolai étkezde számára a korszerűsítés keretén belül
2. ételszállító gépjármű beszerzését olyan paraméterekkel, amelyek lehetővé teszik az étel szállítását
termoedényekben az iskolák és iskolai intézmények számára valamint elkülönítve a nyugdíjasok
számára, leasing formájában 20.000 € értékig
3. egyéb gépek, berendezések és felszerelés ill. projekt beszerzését az Iskola utcai, Győri utcai és az
Erdei utcai iskolai étkezdék részére 50.600,- € értékig a városi költségvetésből - „Iskolák és iskolai
intézmények kezelősége, rövidtávú városi beruházás”
4. közbeszerzés kiírását gépek és berendezések beszerzésére az Iskola utcai étkezde rekonstrukciója
keretén belül valamint a többi étkeztetési egység számára
C./ kéri
1. a város polgármesterét, hogy a városi hivatallal együttműködve terjessze elő:
a.) a leasingfeltételeket ételszállító gépjármű beszerzésére

b.) Tájékoztatót az Iskola utcai iskolai étkezde rekonstrukciójának lebonyolításáról: gépek,
berendezések és egyéb felszerelések beszerzése az összes étkezési egység részére, technológiai
projekt beszerzése az Iskola utcai étkezde számára
c.) Tájékoztató az Iskola utcai étkezde eddigi és új kapacitásáról és a demográfiai mutatókról a
gyermekeket illetően
Határidő: 16. képviselő-testületi ülés
351/2016 sz.
határozat
Gúta Város déli zónájában lévő ingatlanok eladására kiírt versenytárgyalás eredményének
kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2016.1.15-én lezajlott, Gúta Város déli zónájában lévő ingatlanok eladására kiírt
versenytárgyalás eredményének kiértékelését – az ingatlanok a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon vezetett szántóföldek, melyeket családi ház, sorház illetve lakótömb építése céljára
kíván eladni a város – 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 84-99, 101-108 és 211-216 sz. parcellák

352/2016 sz.
határozat
az SZK Belügyminisztériuma - „Centrum podpory Nitra“ kérelméhez a 4941 sz. tulajdonlapon
„C“ regisztrációban vezetett 28455/1 sz. parcella egy részének eladására
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 28455/1 sz.
parcella egy részének eladására a 2015.11.22-én kelt 55/2015 sz. vázrajz alapján újonnan
létrehozott 28456/595 sz. parcella – 77 m2 beépített terület a tűzoltóállomás előtt, szimbolikus 1,- €
-ért.
B/ jóváhagyja
1.12 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
28455/1 sz. parcella égy részét - 77 m2 beépített terület és udvar – a GEOPLÁN ROŽŇAVA által
2015.11.02-án 55/2015 sz. alatt elkészített és a Komáromi Járási Hivatal kataszteri szakosztályán
2015.11.11-én 958/15 sz. alatt hitelesített vázrajz alapján és a 28456/595 sz. újonnan létrehozott
parcellát – beépített terület és udvar – a Szlovák Köztársaság részére, a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériuma kezelőségébe szimbolikus 1,- €-ért, mivel a terület a tűzoltóság részére
műveleti területként szolgál. Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.

353/2016 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Lidl Slovenská republika üzletlánc kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi

1. a pozsonyi székhelyű Lidl Slovenská republika üzletlánc 2015.12.16-án kelt kérelmét a 857/510 parcellák eladására, melyek összterülete 3123 m2
B./ kéri a polgármestert
1.a tárgyalások folytatására a Lidl Slovenská republika üzletlánc képviselőivel a 857/5-10 parcellák
eladására, melyek összterülete 3123 m2 – a képviselői frakciók vezetői, Ing. Gőgh Michal, JUDr.
Ing. Némethová Iveta, Mgr. Ing. Forró Tibor és a pénzügyi bizottság elnöke, Bc. Lengyel István
jelenlétében
354/2016 sz.
határozat
a gútai kataszterben lévő 28455/845 sz., 836 m2 parcella eladásához (Komáromi utcai kertek egy
része)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28455/845 sz. parcella
– 836 m2 kert besorolású terület – eladási szándékát

355/2016 sz.
határozat
a gútai kataszterben lévő 28451/548-555 sz., összesen 4752 m2 parcellák eladásához
(Kromberg& Schubert vállalat mögötti terület)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28451/548-555 sz.
parcellák eladási szándékát – összesen 4751 m2 kert besorolású terület

356/2016 sz.
határozat
a gútai kataszterben lévő 28445/3 sz., 4000 m2 parcella eladásához (Reviczky telep)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28445/3 sz. parcella
eladását árveréssel vállalkozási célokra – összesen 4.720 m2 beépített terület és udvar a 2016.01.13án kelt 44250207-4/2016 sz. vázrajz alapján az újonnan létrehozott 28455/452 sz. parcella –
beépített terület és udvar besorolású terület
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy a városi hivatal kezelési és karbantartási osztálya közreműködésével
dolgozza ki az árverés feltételeit a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban
vezetett 28445/3 sz. parcella egy részének eladására – összesen 4.720 m2 a 2016.01.13-án kelt
44250207-4/2016 sz. vázrajz alapján
Határidő: 16. képviselő-testületi ülés

357/2015 sz.
határozat
versenytárgyalás meghirdetéséhez ingatlanok eladására a DÉLI zónában

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. versenytárgyalás meghirdetését a gútai kataszterben lévő, a 4941 sz. tulajdonlapon „C“
regisztrációban vezetett közművesítés nélküli ingatlanokra:
Családi ház építése céljából:
a kikiáltási ár 15,- €/m2 a város hatályos ártérképe alapján, ami egyben a legalacsonyabb
ajánlható ár:
28734/85 sz. parcella – 773 m2 szántóföld
28734/86 sz. parcella – 781 m2 szántóföld
28734/87 sz. parcella – 803 m2 szántóföld
28734/88 sz. parcella – 834 m2 szántóföld
28734/89 sz. parcella – 769 m2 szántóföld
28734/90 sz. parcella – 777 m2 szántóföld
28734/91 sz. parcella – 802 m2 szántóföld
28734/92 sz. parcella – 849 m2 szántóföld
28734/93 sz. parcella – 1051 m2 szántóföld
28734/94 sz. parcella – 1003 m2 szántóföld
28734/95 sz. parcella – 995 m2 szántóföld
28734/96 sz. parcella – 1298 m2 szántóföld
28734/97 sz. parcella – 1207 m2 szántóföld
28734/99 sz. parcella – 1011 m2 szántóföld
28734/108 sz. parcella – 1125 m2 szántóföld
28734/211 sz. parcella – 853 m2 szántóföld
28734/212 sz. parcella – 819 m2 szántóföld
28734/213 sz. parcella – 888 m2 szántóföld
28734/214 sz. parcella – 926 m2 szántóföld
28734/215 sz. parcella – 995 m2 szántóföld
28734/216 sz. parcella – 958 m2 szántóföld
sorházak építése céljából
a kikiáltási ár 15,- €/m2 a város hatályos ártérképe alapján, ami egyben a legalacsonyabb
ajánlható ár, a pályázó az ajánlatát az összes telekre adja. A családi házak, tekintettel arra,
hogy sorházakról van szó, egységes építészeti jelleggel épülnek:
28734/101 sz. parcella – 641 m2 szántóföld
28734/102 sz. parcella – 472 m2 szántóföld
28734/103 sz. parcella – 474 m2 szántóföld
28734/104 sz. parcella – 477 m2 szántóföld
28734/105 sz. parcella – 479 m2 szántóföld
28734/106 sz. parcella – 481 m2 szántóföld
28734/107 sz. parcella – 592 m2 szántóföld
Lakótömbök építése céljából
a kikiáltási ár 50,- €/m2 a város hatályos ártérképe alapján
28734/11 sz. parcella – 3230 m2 szántóföld

28734/12 sz. parcella – 2693 m2 szántóföld
28734/13 sz. parcella – 2297 m2 szántóföld
28734/14 sz. parcella – 2062 m2 szántóföld
28734/29 sz. parcella – 2439 m2 szántóföld
28734/40 sz. parcella – 2024 m2 szántóföld
28734/50 sz. parcella – 1114 m2 szántóföld
28734/52 sz. parcella – 1347 m2 szántóföld
28734/55 sz. parcella – 1962 m2 szántóföld
az alábbi feltételek mellett:
a.) A pályázó elfogadja a feltételeket, melyek szerint a fent említett terület nincs közművesítve
b.) A beépítés módját területrendezési határozat szabályozza, a terület felhasználása csak a Déli
zónára vonatkozó területrendezési terv alapján lehetséges
c.) A pályázó elfogadja azt a feltételt, miszerint a megvásárolt területre vonatkozó építkezési
engedély csak a területnek a földalapból való kivonása után adható ki, ami a vevő költségére
történik
d.) A pályázó a családi ház és a sorház építésére megteszi árajánlatát – minimálisan 15 €/ m2,
a lakótömb építésére minimálisan 50,- €/m2, a győztes kihirdetésének kritériuma a legmagasabb
ajánlott ár. Több pályázó egyenlő ajánlata esetén a győztes sorsolással kerül kijelölésre
e.) A pályázó elfogadja azt a feltételt, miszerint az ajánlattétel határidejének végéig letétbe
helyezi Gúta Város 3804854005/5600 sz. folyószámláján (a város pénztárban) a kikiáltási ár 10
%-át. Ennek hiányában nem vehet részt a versenytárgyaláson
- A pályáztató (Gúta Város) a letétbe helyezett összeget a sikertelen pályázó részére köteles
visszafizetni legkésőbb a sikeres pályázó megnevezésének határideje leteltével
- a sikeres pályázó részére a letétbe helyezett összeg beleszámít a vételárba, amely az
adásvételi szerződésben lesz rögzítve
- amennyiben a győztes pályázó saját hibájából nem köti meg az adásvételi szerződést
a meghatározott időn belül, a letétbe helyezett összeg a pályáztatóé marad
- amennyiben a sikeres pályázó a meghatározott időn belül megköti a szerződést, de az
aláírástól számított 14 napon belül nem fizeti ki a vételárat, az azt jelenti, hogy
a vásárlástól mindkét fél elállt, és a szerződés teljesen semmisnek minősül. Ebben az
esetben a letétbe helyezett összeg a pályáztatóé marad
f.) Az árajánlatok megtételének határideje: 2016.03.11.
g.) A versenytárgyalás kiértékelésének határideje: 2016.03.14.
h.) Adásvételi szerződés megkötésének határideje: a versenytárgyalás meghirdetésétől számított 30
napon belül
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy a városi hivatal vagyonkezelési osztályával együttműködve hirdessen
versenytárgyalást a Déli zónában lévő 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 85-97, 99, 101-108 és a 211216 sz. parcellákra 2016.02.15-ig.
358/2016 sz.
határozat
a város tartós vagyonának - „ A sportcsarnok korszerűsítése“ és „Urnafal“ átadásához a Gúta
Service kezelésébe
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a város tartós vagyonának átadását a Gúta Service kezelésébe térítés mentesen 2016.2.1-jével
meghatározatlan időre:

1.
2.

„ A sportcsarnok korszerűsítése“ - beszerzési értéke:
„Urnafal“ - beszerzési értéke:

33.055,54 €
5.874,83 €

359/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötésére a város bérlakásaira a jelenlegi bérlőkkel a Mester utca 21/10,
21/12, Templom tér 7A/9 és Rózsa utca 20/1 sz. alatt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Ferenczi Kornéllal és élettársával
Visnyeiová Csillával, lakhely Gúta, Mester utca 21/10, 2016.02.01-től 2017.01.31-ig, a T.t.
138/1991 törvénye 9 a) §-a 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 bérlőkkel, Őszi Tomášsal és feleségével
Martinával, lakhely Gúta, Mester utca 21/12, 2016.02.01-től 2017.01.31-ig, a T.t. 138/1991
törvénye 9 a) §-a 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 Képviselőtestülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.
3. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Kolocsicsová Zuzanával és férjével
Štefannal, lakhely Gúta, Templom tér 7A/9, 2016.02.01-től 2017.01.31-ig, a T.t. 138/1991
törvénye 9 a) §-a 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 Képviselőtestülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.
4. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Madari Norberttel és feleségével
Mariannával, lakhely Gúta, Rózsa utca 20/1, 2016.02.01-től 2017.01.31-ig, a T.t. 138/1991
törvénye 9 a) §-a 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 Képviselőtestülete az összes képviselő 3/5 –ös többségével hagyja jóvá.

360/2016 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötésére a város bérlakásaira a jelenlegi bérlőkkel a Radnóti utca 42/10 és a
40/3 sz. alatt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Kováč Júliusszal és élettársával
Balázsová Anikóval, lakhely Gúta, Radnóti utca 42/10, 2016.02.01-től 2017.01.31-ig, a T.t.
138/1991 törvénye 9.a) §-a 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, Csente Tiborral, lakhely Gúta, Radnóti
utca 40/3, 2016.02.01-től 2017.01.31-ig, a T.t. 138/1991 törvénye 9.a) §-a 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.
361/2016 sz.
határozat
képviselő-testületi határozat módosításához – bérleti díj számlázása és a sportlétesítmények
használatával járó rezsikiadásokhoz való hozzájárulás
Gúta Város Képviselő-testülete
A./megszünteti
1. a 2011.12.12-ei 235/2011 sz. képviselő-testületi határozatot
B./ jóváhagyja, hogy
1. a bérleti díj 100 %-a és a rezsikiadásokhoz való hozzájárulás 100 %-a a kezelőt illeti meg, amit a
sportlétesítmények javítására és karbantartására fordít

H o r v á t h Árpád
polgármester

