Határozatok
Gúta Város Képviselő-testületének 36. üléséről 2017. október 16-án

772/2017 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, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

773/2017 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények 2017/2018-as iskolai évi tevékenységéről és oktatási – nevelési
eredményeiről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. az alábbi iskolák és iskolai intézmények 2017/2018-as iskolai évi tevékenységéről és oktatási –
nevelési eredményeiről szóló beszámolót:
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, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

774/2017 sz.
határozat
a Corvin Mátyás MTNY Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Az iskola költségvetésének módosítását az igazgató javaslata alapján:
1.

Hő- és villamos energia túlfizetéséből

5000

a) Módosított költségvetés – fix kiadások az egész iskolára vonatkozóan

+5035

b) Ebből az iskolára eső rész

10035

2. Az iskolaklub költségvetésének módosítását az igazgató javaslata alapján:
1.

Hő- és villamos energia túlfizetéséből - iskolaklubra eső rész

0

a) Költségvetés megemelése a hőenergia-túlfizetéséből az iskolaklubra

+330

b) Az iskolaklub módosított költségvetése a hő- és villamos energia
túlfizetéséből
2. Az iskolaklub saját bevételei

330

a) Saját bevételek módosítása a gyermekek száma alapján

+400

b) Saját bevételek módosított költségvetése

13700

Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

13300

775/2017 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Az iskola költségvetésének módosítását az igazgató javaslata alapján:
1.

Módosított költségvetés 2017.6.30-hoz – jóváírások, hőenergia-túlfizetés az
előző időszakból /2016/

a) Költségvetés módosítása

6 000
+3 848

b) Módosított költségvetés a jóváírásokkal, hőenergia-túlfizetéssel

9 848

2. Az iskolaklub költségvetésének módosítását az igazgató javaslata alapján:
1.

Módosított költségvetés 2017.6.30-hoz – jóváírások, hőenergia-túlfizetés az
előző időszakból /2016/
a) Költségvetés módosítása
b) Módosított költségvetés a jóváírásokkal, hőenergia-túlfizetéssel

0
+3 311
1 311

Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

776/2017 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az előterjesztett javaslatot a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es évi költségvetésének
módosítására – cca 10.000,- € hiányzó pénzforrással
B./ megtárgyalja
1. a II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola 2017-es évi költségvetésének módosítását a pénzügyi hiány
fedezése forrásának pontosításával a novemberi képviselő-testületi ülésen
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

777/2017 sz.
határozat
a GÚTA SERVICE vállalat 2017 - I. félévi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a GÚTA SERVICE vállalat 2017 - I. félévi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztett javaslat szerint
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

778/2017 sz.
határozat
a Gútai VMK 2017 - I. félévi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai VMK 2017 - I. félévi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett
javaslat szerint
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

779/2017 sz.
határozat
a Gútai VMK 2005-ös kintlévőségének leírásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gútai VMK 2005-ös behajthatatlan kintlévőségeinek leírását 129,10 € összegben
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

780/2017 sz.
határozat
ingatlan vagyon kivonásához a Gútai VMK kezeléséből – egykori Duna Mozi alatti telek
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. ingatlan vagyon kivonását a Gútai VMK kezeléséből – egykori Duna Mozi alatti 1654/2 sz. parcella
a gútai kataszterben
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
polgármester

781/2017 sz.
határozat
a Gútai VMK 2017-es évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gútai VMK 2017-es évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat szerint, amely
alapján a szervezet bevételi és kiadási oldala egyaránt 223.110,- €-ról 230.330,- €-ra emelkedik
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

782/2017 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017 – I. félévi tevékenységéről és költségvetés-merítéséről
szóló beszámolóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2017 – I. félévi tevékenységéről és költségvetésmerítéséről szóló beszámolót
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

783/2017 sz.
határozat
a város 2017 – I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz és a programköltségvetés
monitorozásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város 2017 – I. félévi költségvetés-merítéséről szóló beszámolót és a programköltségvetés
monitorozásáról szóló értékelést
2. az 1/2017 és 2/2017 sz. költségvetési intézkedésekkel történő költségvetés-módosítást, amelyek
tartalmazzák az összes költségvetési változtatást a 2017.03.31-ei és a 2017.06.30-ai állapot szerint, és
amelyek alapján a költségvetési mérleg az eredeti jóváhagyott 8.232.110 € összegről 9.624.201 €-ra
emelkedik
B./ feladatul adja
1. minden költségvetési tétel kezelőjének, hogy tartsa be a jóváhagyott keretet, tehát ne történjen
túlmerítés az egyes költségvetési tételeken belül
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

784/2017 sz.
határozat
a városi költségvetés módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az előterjesztett javaslatot a város 2017-es évi költségvetésének módosítására mint a város 3/2017
sz. költségvetési intézkedését
B./ jóváhagyja
1. a városi költségvetés módosítását az előterjesztett javaslat szerint mint a város 3/2017 sz.
költségvetési intézkedését, melynek értelmében a költségvetés bevételi és kiadási oldala 8.123.286,- €ra módosul
2. hogy minden új kérés, ami a jóváhagyott ill. módosított költségvetési kereten túli merítést igényel,
azzal a feltétellel lesz teljesítve, ha a forrás is biztosított lesz.
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

785/2017 sz.
határozat
a város tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek bérbe adásához a következő időszakra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1/. a „Nagysziget – Derok” lokalitásban a 14800 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület
bérbe adását:
a/ a keszegfalvai székhelyű BALSEED Kft. Részére a
14800,14800/2,14800/3,14800/4,14800/5,14800/9,14800/15, 14800, 14800/16,14800/17 és a 14800/18
sz. parcellák, melyek összterülete 69,6432 ha, 5 évre. Az évi bérleti díj 9.123,26 € Gúta város
vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete értelmében
2./ a „Füzes” lokalitásban a 8713 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület bérbe adását:
a/ Pál Tibor, lakhelye Gúta, Duna utca 1 sz., részére a 8713 sz. 2 ha parcella 5 évre. Az évi bérleti díj
276,-€ Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete értelmében
3./a „Kukoricás” lokalitásban a 2711/98 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület bérbe
adását:
a/ Pál Tibor, lakhelye Gúta, Duna utca 1 sz., részére a 2711/98 sz. 2,9208 ha parcella 5 évre. Az évi
bérleti díj 403,07,-€ Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete értelmében
4./ a 28445/11 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület bérbe adását:
a/ Tóth Tibor, lakhelye Gúta, Kollár utca 5 sz., részére a 28445/11 sz. 10,9649 ha parcella 5 évre. Az
évi bérleti díj 1.436,40,-€ Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
b/ Tóth Tibor, lakhelye Gúta, Kollár utca 5 sz., részére a 28445/11 sz. 3 ha parcella 5 évre. Az évi
bérleti díj 393,--€ Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete értelmében
5./ a 28421/402 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület bérbe adását:
a/ a 28421/401 sz. 18,8479 ha parcella Mihalics Ladislav, Munka utca 23 sz. alatti gútai lakos részére 5
évre. Az éves bérleti díj 2.469,07 € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
b/ a 18,8479 ha 28421/401 sz. parcella Takács – Farm Kft., székhelye Gúta, Harcsa utca 2440/30 sz.
részére 5 évre. Az éves bérleti díj 2.469,07 € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5.
melléklete értelmében
6./ a „Ködmönös” lokalitásban a 28471/1 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület bérbe
adását:
a/ a 28471/1 sz. parcellán 12 ha Ing. Čurda Karel, Hosszú utca 89 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre.
Az éves bérleti díj 1.572,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
b/ a 28471/1 sz. parcellán 1 ha parcella Ing. Čurda Karel, Hosszú utca 89 sz. alatti gútai lakos részére 5
évre. Az éves bérleti díj 138,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
c/ a 28471/1 sz. parcellán 0,7 ha Ing. Čurda Karel, Hosszú utca 89 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre.
Az éves bérleti díj 96.60,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
d/ a 28471/1 sz. parcellán 1 ha Ing. Čurda Karel, Hosszú utca 89 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre.
Az éves bérleti díj 138,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
e/ a 28471/1 sz. parcellán 1 ha Ing. Čurda Karel, Hosszú utca 89 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre.
Az éves bérleti díj 138,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
f/ a 28471/1 sz. parcellán 8 ha Vadkerti Imrich, Építők utcája 38 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre. Az

éves bérleti díj 1.048,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
értelmében
g/ a 28471/1 sz. parcellán 6 ha Szabó Ladislav, Akác utca 15 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre. Az
éves bérleti díj 786,- € Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete értelmében
7./ a „Kövecses” lokalitásban a 7200/8 és a 7200/11 sz. parcellán lévő mezőgazdasági földterület
bérbe adását:
a/ a 7200/8 sz. parcellán 5 ha Kalmár Ladislav, Templom tér 23 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre. Az
éves bérleti díj 1.275,- € (Kivétel Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5. melléklete
alól – versenytárgyalás).
b/ / a 7200/11 sz. parcellán 5 ha Kalmár Ladislav, Templom tér 23 sz. alatti gútai lakos részére 5 évre.
Az éves bérleti díj 1.275,- € (Kivétel Gúta város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 5.
melléklete alól – versenytárgyalás).
A bérleti szerződések hatályba lépése:
1.a 2./a 3./a 4./a,b 5./a,b b./a,b,c,d,e,f,g
2017. október 1-től
7./a,b
2017.október 30-tól
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester
786/2017 sz.
határozat
a Gútai Sportcsarnok megvilágításának modernizációjához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Sportcsarnok megvilágításának modernizációja lehetőségeiről szóló beszámolót
B./ jóváhagyja
1. a Gútai Sportcsarnok megvilágítása felújítását besorolni a város 2018-as rövidtávú beruházási
tervébe
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester
787/2017 sz.
határozat
Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja
1. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei módosítását az előterjesztett javaslat alapján,
annak 25. cikkelyét
2. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei teljes szövegét
B./ kéri
1. a polgármestert Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei kiadásra
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

788/2017 sz.
határozat
a város rövidtávú beruházási tervének kiértékeléséhez és javaslathoz a további beruházásokra a
2017-es év október – november hónapjaiban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város rövidtávú beruházási terve folyamatos kiértékeléséről szóló anyagot
B./ jóváhagyja
1. a jóváhagyott hitel merítését a 702/2017 és 753/2017 sz. testületi határozatokkal összhangban az
alábbi beruházásokra:
a.) helyi úttestek felújítása:
Liget utca, Radnóti utca, az Erdei Utca 8 sz. Óvoda és az Erdei utca 10 sz. Óvoda közötti bekötő út,
Erdei utcai járda, Iskola utcai járda a Szent Rozália park mellett – a közbeszerzési eljárás győztese a
Stavby Nitra Kft., az összeg ÁFÁ-val:148.664,26 €, amely tartalmazza a:
- Liget utca útfelületének felújítását - 1. összeg:
30.949,63 €
- Liget utca útfelületének felújítását - 2. összeg:
44.127,24 €
- Radnóti utca útfelületének felújítását - összeg:
50.736,26 €
- Erdei utcai óvodák közötti útfelület felújítását - összeg:
5.106,32 €
- Erdei utcai járda felújítását
12.195,28 €
- Szent Rozália park melletti Iskola utcai járda felújítását
5.549,53 €
a.) Iskola utcai járda aszfaltozását – a közbeszerzés győztese a Stavby Nitra Kft., az összeg ÁFÁval: 10.000,- €
C./ kéri
1. a polgármestert a Štúr utca felújítására irányuló teljes költségvetés elkészítésére a következő
képviselő-testületi ülésre, a hitel további felhasználása céljából
2. a polgármestert 2.000,- € elkülönítésére a költségvetés-módosításon belül a latin fordításokra a
Gútáról szóló könyvhöz
3. a polgármestert 880,- € elkülönítésére a futballpálya kihangosítására a költségvetés-módosításon
belül
4. a polgármestert új javaslat elkészítésére az egészségügyi központban építendő felvonóra – 3 személy
vagy 1 tolókocsi részére /határidő: decemberi képviselő-testületi ülés/
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

789/2017 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Sedus Group Kft.-vel kötendő előszerződésre vonatkozó javaslat (LIDL építése)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a pozsonyi székhelyű Sedus Group Kft.-vel kötendő előszerződésre vonatkozó javaslatot (LIDL
építése)
B./ jóváhagyja
1. a pozsonyi székhelyű Sedus Group Kft.-vel kötendő előszerződést
C./ kéri
1. a polgármestert tárgyalás kezdeményezésére és írásos nyilatkozat kikérésére a LIDL társaság
képviselőjével a kétnyelvűség ügyében – szlovák nyelven kívül magyar nyelvű kommunikáció a
vásárlókkal
2. a polgármestert szerződésmelléklet bebiztosítására a beruházási szándék specifikációját illetően
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

790/2017 sz.
határozat
a csörgői térségben levő 28520/87 sz. 400 m2 parcella eladáshoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a 2017.9.11-én kelt 763/2017 sz. képviselő-testületi határozattal összhangban árajánlatok
megtételére irányuló felhívás került közzé tételre. 2017.10.11-én letelt az árajánlat megtételére
vonatkozó határidő. A felhívásra nem érkezett ajánlat.
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

791/2017 sz.
határozat
a befejezetlen beruházások ill. más vagyon leírásához Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás
alapelvei értelmében
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az előterjesztett anyagot a befejezetlen beruházások és behajthatatlan kintlévőségek leírását
tartalmazó anyagot
B./ jóváhagyja
1. a befejezetlen beruházások leírását 643 067,20 €-s beszerzési áron (a beszerzés időszaka: 19992009) az előterjesztett javaslat szerint. Benne:
- 042 Hosszú távú tárgyi tulajdon 2017-es leírással a befejezetlen beruházásokra, amelyekhez 2016ban javító tétel volt eszközölve – a beszerzési ár 100 %-a, vagyis:
Sledge – DP Globál Kolárovo
3 817,30 €-s beszerzési áron
Közvilágítás
13 868,15 €-s beszerzési áron
Ipari zóna és park
12 561,99 €-s beszerzési áron
Brünni téri parkoló
2 647,57 €-s beszerzési áron
-042 Hosszú távú tárgyi tulajdon beszerzése befejezetlen beruházásra:
Szennyvíztisztító berendezés intenzifikálása 610 172,19 €, ennek 2017. évi leírása: 122 034,44 €, ami
a beszerzési ár 20%-ának felel meg, ehhez 2016-ban javító tétel volt eszközölve. A fennmaradt
488 137,75 €-s összeg az elkövetkező 5 évre szétosztva a gazdálkodási eredmény függvényében
2. behajthatatlan nem adó jellegű kintlévőségek leírását 2017-ben 50 375,01 € összegben (keletkezés
időszaka: 1999 – 2012), melyekhez 2016-ban javító tétel volt eszközölve, benne:
-311 Fogyasztók
15 932,55 €
-318 Kintlévőségek a város nem adó jellegű bevételeiből 34 442,46 €
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

792/2017 sz.
határozat
Lakatosová Ildikó, Prágai tér 2200/2 sz. alatti kéreleméhez a gútai kataszterben a „C“ regisztrációban
vezetett 1966/56,80 sz. parcellák eladására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett ingatlan tulajdon átvezetését a T.t. 138/1991
sz., a községek tulajdonáról szóló törvénye 9a§ 8. bek. e) pontja értelmében különleges szempontok
figyelembe vételével:
„C” regisztrációban vezetett 1966/56 sz. parcella – 96 m2 beépített terület és udvar
„C” regisztrációban vezetett 1966/80 sz. parcella – 105 m2 beépített terület és udvar
Lakatosová Ildikó, Prágai tér 2200/2 sz. alatti gútai lakos részére15,- €/m2 áron. Az átírással
kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. A különleges szempontot ebben az esetben az jelenti, hogy a fent
említett területre a városnak nincs szüksége, és csak a kérelmező számára megközelíthető.
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

793/2017 sz.
határozat
nem lakáscélú helyiség bérléséhez – a Gútai Sportcsarnok épületében lévő büfé
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. hogy a város az Iskola utcában a 1394/16 sz. parcellán lévő Gútai Sportcsarnok épülete büféjének
közvetlen bérbeadására vonatkozó szándékát a T.t. 138/1991 sz., a községek tulajdonáról szóló
törvénye 9a§ 6.,7. és 9. bek. pontja értelmében közzétette a város weboldalán és a hivatali
hirdetőtábláján
2. az Iskola utcában a 1394/16 sz. parcellán lévő Gútai Sportcsarnok épülete büféjének közvetlen
bérbeadására vonatkozó szándékra kérvényt nyújtott be Horváth Peter, Jánošík utca 453/44 sz. alatti
gútai lakos, akinek ajánlata 3.753 €/m2
B./ konstatálja, hogy
1. T.t. 138/1991 sz., a községek tulajdonáról szóló törvénye 9a§ 6.,7. és 9. bek. pontja nem zárja ki
nem lakáscélú helyiségek, ez esetben az Iskola utcában a 1394/16 sz. parcellán lévő Gútai
Sportcsarnok épülete büféjének közvetlen bérbeadását Horváth Peter, Jánošík utca 453/44 sz. alatti
gútai lakos részére
C./ jóváhagyja
1. az Iskola utcában a 1394/16 sz. parcellán lévő Gútai Sportcsarnok épülete büféjének – nem
lakáscélú helyiségeknek - közvetlen bérbeadását Horváth Peter, Jánošík utca 453/44 sz. alatti gútai
lakos részére meghatározatlan időre 2017.10.17-ei hatállyal havi 3,753/m2 áron.
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

794/2017 sz.
határozat
Gúta Város területrendezési tervének módosításához a gútai székhelyű KolArms Kft. kérelme alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai székhelyű KolArms Kft.-nek a város területrendezési terve módosítása vonatkozó kérelmét –
funkcionális térzóna 5. pontja – az üvegházi gazdaság egy részének átminősítése a jelenlegi
mezőgazdasági termelésről ipari – gépipari gyártásra
B./ jóváhagyja
1. a város területrendezési tervének jelenleg eszközölt 6 sz. módosításaiba és kiegészítéseibe történő
belefoglalását:
a.) Gúta Város területrendezési tervének módosítása: - funkcionális térzóna 5. pontja – az üvegházi
gazdaság egy részének átminősítése a jelenlegi mezőgazdasági termelésről ipari – gépipari gyártásra a
gútai székhelyű KolArms Kft. kérelme alapján
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

795/2017 sz.
határozat
Gúta Város területrendezési tervének módosításához a pozsonyi székhelyű Sedus Group R.t. kérelme
alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a pozsonyi székhelyű Sedus Group R.t. -nek a város területrendezési terve módosítására vonatkozó
kérelmét beruházás megvalósítása céljából – LIDL bevásárló központ építése
B./ megszünteti a 758/2017 sz. képviselő-testületi határozat B/ 1 b,c,d és C/ pontjait
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

796/2017 sz.
határozat
MUDr. Balázs Mária, MBA, Erdei utca 6 sz. alatti gútai lakos kérelméhez nem lakáscélú helyiség
bérlésére a Gútai Egészségügyi Központ épületében szemészeti rendelő üzemeltetése céljából
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a város a Gútai Egészségügyi Központban lévő nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó
szándékát közzétette a város weboldalán ill. a hivatali hirdetőtábláján
B./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség közvetlen bérbeadását MUDr. Balázs Mária, MBA, Erdei utca 6 sz. alatti
gútai lakos részére szemészeti rendelő üzemeltetése céljára a Gútai Egészségügyi Központban – 27 és
28 sz. termek és közös helyiségek, összesen 50,01 m2 2017.11.01-jei hatállyal meghatározatlan időre
évi 28,215 €/m2 áron + rezsikiadások.
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

797/2017 sz.
határozat
az 1397/8 sz. parcellán lévő 1648 épületjegyzékszámú 2-lakásos családi ház további kihasználásáról
szóló javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ kéri
1. a polgármestert az 1397/8 sz. parcellán lévő 1648 épületjegyzékszámú 2-lakásos családi ház
felújítására vonatkozó tanulmány elkészíttetésére előzetes költségvetéssel együtt oly módon, hogy az
épület jelenlegi stílusa megmaradjon
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

798/2017 sz.
határozat
a 2017.9.28-án kelt 152/17/4401-3 sz., a város 7/2016 sz., a kommunális hulladékkal és építési
hulladékkal való gazdálkodást szabályozó önkormányzati rendeletével kapcsolatos ügyészi
tiltakozáshoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2017.9.28-án kelt 152/17/4401-3 sz., a város 7/2016 sz., a kommunális hulladékkal és építési
hulladékkal való gazdálkodást szabályozó önkormányzati rendeletével kapcsolatos ügyészi tiltakozást
B./ eleget tesz
1. a 2017.9.28-án kelt 152/17/4401-3 sz., a város 7/2016 sz., a kommunális hulladékkal és építési
hulladékkal való gazdálkodást szabályozó önkormányzati rendeletével kapcsolatos ügyészi
tiltakozásnak
C./ megszünteti
1. a város 7/2016 sz., a kommunális hulladékkal és építési hulladékkal való gazdálkodást szabályozó
önkormányzati rendeletét
D./ kéri
1. a polgármestert új javaslat kidolgozására a kommunális hulladékkal és építési hulladékkal való
gazdálkodást szabályozó önkormányzati rendeletre a decemberi képviselő-testületi ülésre
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester
799/2017 sz.
határozat
vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelemhez – Bethlen Gábor Alap
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtását a Bethlen Gábor Alaphoz a
„Tündérkert Óvoda felújítása“ elnevezésű projektre
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

800/2017 sz.
határozat
Gúta város lakosainak kulturális szokásait és szükségleteit vizsgáló felméréshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnöke, Mgr. Samu Istán beszámolóját Gúta város
lakosainak kulturális szokásait és szükségleteit vizsgáló felmérés lehetőségéről
Gúta, 2017.10.20.
Horváth Árpád
Polgármester

