Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 4. üléséről 2015. március 2-án
46/2015 sz.
határozat
az előző képviselő-testületi határozatok végrehajtásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Az előző képviselő-testületi határozatok végrehajtásának ellenőrzését
2. Az előző képviselő-testületi ülés interpellációinak kiértékelését
47/2015 sz.
határozat
az alapiskolákba a 2015/2016-os iskolai évre beíratott gyermekek számáról szóló tájékoztató
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az alapiskolákba a 2015/2016-os iskolai évre beíratott gyermekek számáról szóló tájékoztató
jelentést2015.2.16-ához a következőképpen:
a) II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola, Gúta, Palkovich utca 3 – 27 tanuló, ebből:
- 3 gyermeknél az iskola szakkivizsgálást kér a Komáromi Pedagógiai-pszichológiai
Központban
b) Corvin Mátyás MTNY Alapiskola, Gúta, Iskola utca 6 – 59 tanuló, ebből:
- 5 gyermeknél kérték a nulladik évfolyamba való besorolást
- 13 gyermeknél az iskola szakkivizsgálást kér a Komáromi Pedagógiai–pszichológiai
Központban
c) Komenský Alapiskola, Gúta, Győri utca 14 – 35 tanuló
d) Nagyboldogasszony MTNY Egyházi Iskola, Brünni tér 15 – 12 tanuló
2. A fenntartó javaslata az első évfolyamban létrehozandó osztályok számára a 2015/2016-os
iskolai évben a város fenntartásában lévő iskolák számára:
a) II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola, Gúta, Palkovich utca 3, – 1 első osztály
b) Corvin Mátyás MTNY Alapiskola, Gúta, Iskola utca 6, – 1 nulladik osztály, amennyiben
teljesül a T.t. 245/2008 sz., a nevelésről és művelődésről szóló törvénye 29 § 8. bek. a.)
pontjában foglalt legalacsonyabb diáklétszám 2 első osztály – A és B
c) Komenský Alapiskola, Gúta, Győri utca 14, - 2 első osztály – A és B
48/2015 sz.
határozat
új tagok delegálásához az iskolatanácsokba a fenntartó részéről a 2012-2016-os időszakra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A városi hivatal jelentését a Gúta Város fenntartásában lévő iskolák iskolatanácsainak
összetételéről a 2012-2016-os időszakra
B./ jóváhagyja
1. a T.t. 596/2003 sz., az iskolai közigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló törvénye
25§ 12 bek. h) pontja értelmében a fenntartó részéről delegált tagok visszahívását
a következőképpen:

a)

Nagy Alexander, Gúta, Munka utca 20, visszahívását a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola,
Gúta, Palkovich utca 3, iskolatanácsából 2015.3.2-ával
b) Ing. Kürti Endre, Gúta, Hidegoldal 19, visszahívását a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola,
Gúta, Palkovich utca 3, iskolatanácsából 2015.3.2-ával
c) Rigó Magdolna, Gúta, Építők utcája 50, visszahívását a Brünni Téri MTNY Óvoda, Gúta,
Brünni tér 16, iskolatanácsából 2015.3.2-ával
d) Nagy Alexander, Gúta, Munka utca 20, visszahívását a Brünni Téri MTNY Óvoda, Gúta,
Brünni tér 16, iskolatanácsából 2015.3.2-ával
2. a T.t. 596/2003 sz., az iskolai közigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló törvénye
25§ 12 bek. h) pontja értelmében a fenntartó részéről delegált tagokat a következőképpen:
a) Bc. Lengyel István, Gúta, fűzfa utca 13, visszahívását az Erdei Utca 10 sz. Óvoda, Gúta,
Erdei utca 10, iskolatanácsából saját kérésére 2015.3.2-ával
b) Bc. Lengyel István, Gúta, Fűzfa utca 13, visszahívását a Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta,
Iskola utca 6, iskolatanácsából saját kérésére 2015.3.2-ával
3. tagok delegálását a T.t. 596/2003 sz., az iskolai közigazgatásról és iskolai önkormányzatokról
szóló törvénye 25§ 5. bek. értelmében a fenntartó részéről a következőképpen
a) Hájas Tamás, Gúta, Felső utca 74/13, delegálását a fenntartó részéről a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola iskolatanácsába 2015.3.2-ától
b) Bc. Kárpáty Ernő, Gúta, Komáromi utca 1320/6, delegálását a fenntartó részéről a II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola iskolatanácsába 2015.3.2-ától
c) Mgr. Samu István, Gúta, Béke utca 1829/37, delegálását a fenntartó részéről a Brünni
Téri MTNY Óvoda iskolatanácsába 2015.3.2-ától
d) Forgács Attila, Gúta, Iskola utca 2743/3, delegálását a fenntartó részéről a Brünni Téri
MTNY Óvoda iskolatanácsába 2015.3.2-ától
e) MUDr. Viola Miklós, Gúta, Akác utca 88, delegálását a fenntartó részéről az Erdei Utca
10 sz. Óvoda iskolatanácsába 2015.3.2-ától
f) Angyal Tomáš, Gúta, Cseh utca 2952/20, delegálását a fenntartó részéről a Corvin
Mátyás Alapiskola iskolatanácsába 2015.3.2-ától

49/2015 sz.
határozat
a Gúta Service vállalat 2015. évi költségvetésének módosításához

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Gúta Service vállalat módosított költségvetését a 2015. évre 518.947,-€ kiadással és
bevétellel
B./ feladatul adja a vállalat igazgatójának,
1. hogy amennyiben a város a közvilágítás korszerűsítése mellett dönt, terjessze be a vállalat
költségvetését annak átértékelésére
50/2015 sz.
határozat
a Gútai VMK 2015. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a VMK 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat szerint – a városi
hozzájárulás összege: 162.500.- €

51/2015 sz.
határozat
az egyes szakbizottságok munkatöltetéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok munkatöltetét az előterjesztett anyag
szerint a bizottsági elnökök 2015.02.20-ai közös tárgyalásán tett javaslataival kibővítve

52/2015 sz.
határozat
a város által a 2015-ös évben megszervezésre kerülő kultúrrendezvények harmonogramjához és a
jóváhagyott keretösszeg szétosztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a város által a 2015-ös évben megszervezésre kerülő kultúrrendezvények harmonogramját és a
jóváhagyott 30.000,- € keretösszeg szétosztását
Rendezvény megnevezése
Megemlékezés a Doni katasztrófa hőseire
Március 15.
3. Tanítónap
4. Költészet napja
5. Májusfa állítás
6. Fasizmus felett aratott győzelem napja
7. Gúta Város bálja
8. Árvíz 50. évfordulója
9. Nemzeti összetartozás napja
10. Ciril – Metód
11. Gútai Vásár
Borvirág utca
12. Szent István-nap
13. SZNF
13. Gútai Színházi és Kulturális Napok
14. Polgári esték
15. Közös ima az Adventi koszorúnál
14. Karácsonyi vásár
15. Szilveszter
16. Tartalék
Összesen:

Javasolt összeg
70,- €
660,- €
1 800,- €
200,- €
200,- €
660,- €
19 000,- €
400,- €
660,- €
2 000,- €
350,- €
1 500,- €
2 000,- €
500,- €
30 000,- €

B./ kéri
1. a polgármestert, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülésen terjessze elő az árvíz 50.
évfordulójára tervezett emlékünnepség programtervezetét, költségvetés-tervezetét és a fedezet
forrását

53/2015 sz.
határozat
a 2015-ben a sportklubok számára nyújtandó támogatás szétosztásáról szóló javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 1.000,- € összeg átcsoportosítását a 08.1.0 tételen belül a sportklubok - 642001-ből a város
által szervezett sportrendezvényekbe - 637002
2. a város költségvetéséből a Gúta Város által szervezett sportrendezvényekre elkülönített
1.600,- € szétosztását
Sorszám Rendezvény
Összeg €-ban Megjegyzés
1

Legeredményesebb sportolók kiértékelése - 2014

500

2

Őszi sportnap

200

3

Strandröplabda

300

4

Sportklubok prezentálása (tagtoborzó)

200

5

Drogmegelőzés

400

6

Sportrendezvény a testvérvárosok részvételével

Összesen

0
1600

54/2015 sz.
határozat
az egyes szakbizottságok javaslatához a város által nyújtott támogatás szétosztására a sport- és
társadalmi szervezetek részére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2015. évre a városi költségvetésből jóváhagyott támogatás szétosztását a város 17/2012 és a
3/2014 sz. önkormányzati rendelet alapján 10.520 € összegben a következőképpen:
A 2015. évi városi költségvetésből nyújtandó támogatásra beérkezett kérelmek – kultúra
és egyéb
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kérelmező

Projektu címe - kultúra

ALMA-ART

Egész évi tevékenység – irodalmi szakkör

CSEMADOK

Népviselet

CSEMADOK
COOL CLUB SLOVAKIA

Kért összeg

1 200,00 €

Jóváhagyott
összeg 2015

1 000 €

600,00 €

0,00 €

Sortáncjárás - Hagyományőrzés

1 300,00 €

1 000 €

Tehetség és kreativitás

2 000,00 €

400,00 €

helloGúta

HelloGúta 2015

1 550,00 €

700,00 €

Komolyzenei baráti kör

Egész évi tevékenység – koncert szervezése

1 000,00 €

300 €

MAL

Egész évi tevékenység

1 200,00 €

1 000 €

Kis-Duna Menti Rockszínház

Egész évi tevékenység

1 300 €

1 100,00 €

Mlynček

Mlynček 2015

Református egyház

Egyházi gyermektábor

2 500,00 €

1 000 €

500,00 €

300,00 €

Szlovák kultúra bar. kör

Megalakulásának 15. évf.

600,00 €

425,00 €

Palkovich Viktor PT

Inform. Táblák a Szt. Rozália parkban

1 000,00 €

825,00 €

Világfa PT

Ismerd meg őseid kultúráját

1 100,00 €

500,00 €

SZMSZSZ - RF

Néphagyományok napja

500,00 €

0,00 €

SZMSZSZ - MA

Zenei fesztivál

200,00 €

0,00 €

Združ. ochranárov DŽO

III. nemzetközi fesztivál Folk Blues County

1 500 €

0€

Združ. ochranárov DŽO

Vízimalom javítása, karbantartása

Összesen

2 000 €

1000 €

20 050,00 €

9 750,00 €

Sorszám

1
2
3
4

Kérelmező

Projekt címe -egyéb

Nagybodogasszony EI

Heuréka – tudomány, technika

Via Nova ICS
Za naše Kolárovo
Hallássérültek alapszervezete

Alapszervezetet megalakulásának 15. évfordulója

Žiadaná suma Schválená suma

700 €

500 €

Új úton a társ. Élet szolgálatában

910,00 €

0,00 €

Közhasznú tevékenység - 2015

400,00 €

200 €

70,00 €

70,00 €

„Egyéb“ Összesen

2 080,00 €

700,00 €

2. a sportklubok támogatására 500,-€-s emelést a 2015. évre – 08.1.1-es tétel 642001 rész –
melyet a Nagyszigeti SK támogatására fordít
3. a sportklubok támogatására jóváhagyott 62.630,- € szétosztását a 2015-ös évre a – 08.1.1-es
tétel 642001 rész – az alábbi módon:
Sor
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kérelmező

Rendezvény

Kért összeg
€-ban

Javasolt összeg
€-ban

ALMA-ART
Basketball Club Knives
Corvin HE
FK Kolárovo
HŠK-74 Kolárovo
Karate klub Taiyo Kolárovo
Kassai Lovasíjász Isk.
Vermes
Téli úszók klubja
Maratón Klub Kolárovo
STK Kolárovo
ŠK cyklistiky
ŠK Kolárovo

Nyári tábor ifjú focistáknak
Kosárlabda fejlesztése a városban - 2015
A HE tevékenységére
Egész éves tevékenység
Kézilabda fejlesztése a városban
Karate fiataloknak és felnőtteknek
Lovasíjász verseny

1.606,2.400,1.500,30.000,16.000,4.800,1.000,-

0,1.300,1.200,25.300,11.500,4.200,500,-

Téli úszás – 25 akcií
6. Kolárovský trojkráľový maratón
Műszaki felszerelések bebiztosítása
Gúta reprezentálása
Rendszeres tevékenység - judo + birkózás

535,500,2.200,4.500,13.400,-

Sportklub tevékenysége
Bel- és külföldi sporttevékenység
Futballfelszerelés a diákok részére

2.500,1.700,140,82.781,-

300,200,1.130,4.000,Judo 7.200,birkózás 4.200,1300,300,0,62.630,-

Nagyszigeti SK
Postagalamb-tenyésztők kl.
MSZSZ - CMAI
Ősszesen

55/2015 sz.
határozat
a város által benyújtott nem visszatérítendő pénzügyi támogatási kérelmekről szóló tájékoztató
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a 2015.02.23-án kelt a város által benyújtott nem visszatérítendő pénzügyi támogatásról szóló
tájékoztató jelentést az SZK Iskolaügyi Minisztériumához az óvodák kapacitásának
kibővítésére hozzáépítéssel, építés és korszerűsítés az óvodák igényeinek megfelelően,
valamint iskolai étkezde építése a 2015-ös évben a felhívás alapján 85.000,- € értékben
56/2015 sz.
határozat
a város rövidtávú beruházási tervéhez a 2015-ös évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./tudomásul veszi
1. a város rövidtávú beruházási tervét a 2015-ös évre az alábbi prioritásokkal:
- Városrendezési terv
4.000,- €
- PHSR
3.500,- €
- Egészségügyi központ – pasport, felvonó a páciensek részére
5.000,- €

- Városközpont újjáépítése III.
- Lefolyó árkok és berendezések (az Alsó utca prioritásával)
- Urnafal + 100 m járda a városi temetőben
- Sportcsarnok felújítása, szociális helyiségek felújítása
- Erdei Utca 10 sz. Óvoda- kihelyezett osztályok (Erdei u. 8)
Ablakcsere, hőszigetelés
- Digitális önkormányzat
- Iskolai étkezde – biológiai hulladék-raktár
- II. Rákóczi Ferenc Alapiskola kazánja
- VMK – színházterem fűtése
- Piactér befedése – pályázat
- Parkoló a Coop Jednota előtt
- Fahíd javítása a hajómalomnál
Összesen:

5.800,- €
15.000,- €
7.000,- €
18.000,- €
33.000,- €
5.000,- €
2.000,- €
3.000,- €
19.000,- €
1.000,- €
15.000,- €
15.000,- €
151.300,- €

C./ kéri
1. a polgármestert, hogy a városi hivatal közreműködésével a 2014.10.30-ai 893/2014 sz
önkormányzati határozat alapján terjessze be a „Iskola utca 6 sz. alatti iskolakonyha
rekonstrukciója és kibővítése“ tervezetét 2015. évi kezdéssel és terjessze be a költségvetést is.
Határidő: márciusi képviselő-testületi ülés
a polgármestert, hogy a városi hivatal közreműködésével terjessze be az alapiskolák
tetőjavításának tervezetést, elsődlegesen a művészeti alapiskola tetőjavítását

57/2015 sz.
határozat
a város képviseletének átértékeléséről az STKO N-14, a.s. Neded R.t. -ben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta város képviseletében Ing. Koczkás Beáta alpolgármestert a negyedi szilárd kommunális
hulladéktároló R.t. közgyűlésébe
2. Gúta város képviseletében Ing. Tóth Évát a negyedi szilárd kommunális hulladéktároló R.t.
felügyelő tanácsába
B./ megbízza
1. Gúta Város megbízottját, hogy az STKO N-14 R.t. felügyelő tanácsába javasolja és válassza a
város képviselőjét
2. Gúta Város képviselőjét, hogy kérje az STKO N-14 R.t. közgyűlését a társaság
alapszabályának módosítására, mégpedig a társaság nevében való tevékenységet tárgyaló
pontban: „ a társaságot kötelezi a vezetőség minden tagjának egybehangzó kijelentése“
C./ kéri
1. a város polgármesterét, hogy írásos megbízással hatalmazza meg Gúta Város jóváhagyott
képviselőjét az STKO N-14 R.t. közgyűlésébe
58/2015 sz.
határozat
a város képviseletének átértékeléséről a KolByt Kft.-ben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Ing. Kürti Endre visszahívását a KolByt Kft. felügyelő tanácsából
2. Gúta Város képviselőjét – Ing. Mgr. Forró Tibort a város képviseletére a KolByt Kft.
felügyelő tanácsába

B./ nem hagyja jóvá
1. a KolByt Kft. felügyelő tanácsának 3 tagról 5 tagra történő növelését
C./ kéri
1. a polgármestert, aki a közgyűlési funkció betöltője, hogy hívja vissza Ing. Kürti Endrét a
KolByt Kft. felügyelő tanácsából, és nevezze ki a jóváhagyott képviselőt a felügyelő tanácsba

59/2015 sz.
határozat
a város képviseletének átértékeléséről a Gúta TV Kft.-ben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a társaság alapszabályának és alapítólevelének módosítását az alábbi módon:
- a társaság statutáris képviselője az ügyvezető, aki önállóan jár el a társaság nevében
- 3 tagú felügyelő tanács alakul
B./ kéri
1. a város polgármesterét, hogy a következő képviselő-testületi ülésre biztosítsa be a határozat
szövegét úgy, hogy a Gúta TV Kft. alapítólevelében és alapszabályában eszközölni lehessen a
szükséges módosításokat
60/2015 sz.
határozat
a 2015. 2.7-én lezajlott népszavazásról szóló tájékoztatóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a polgármester tájékoztatóját a 2015. 2.7-én lezajlott népszavazásról

61/2015 sz.
határozat
Nagy Szilárd, telekeladási kérelméhez mobilgarázsok elhelyezése céljára – 2013/1 sz. parcella a
gútai kataszterben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. tulajdonjog átruházását közvetlen eladási formában a SZNT 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 1c.)
bek. értelmében – a gútai kataszterben „C“ regisztrációban a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett
egyéb terület besorolású 2013/1 sz. parcella – 1,061 m2
62/2015 sz.
határozat
Szabó Tibor és felesége Szabóová Irena, Gúta, Akác utca 965/90, telekeladási kérelméhez –
28424/463 sz. parcella egy része a gútai kataszterben – 72 m2
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 17 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a Tt.
138/1991 sz. a települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §-a 8b) értelmében, a vevő
tulajdonában lévő építmény alatti terület a hozzá tartozó területtel együtt, amely a
elhelyezkedésével az építménnyel megbonthatatlan egységet alkot – a „C” regisztrációban a

4941 sz. tulajdonlapon vezetett 28421/463 sz. parcella eladását – 72 m2 beépített terület és
udvar a gútai kataszterben a MHLGEO Kft. által 2014.10.21-én készített 35974672-278/2014
sz. vázrajz alapján a hatályos ártérkép alapján 5,- €/m2 árért (használati viszony utólagos
legalizálása) Szabó Tibor és felesége, Szabóová Irena, szül. Bukorová, Gúta, Akác utca
964/90 sz. alatti gútai lakosok részére. A vázrajz elkészítését és az átírási kiadásokat a vevők
fizetik.
63/2015 sz.
határozat
Tóth Juraj és felesége Tóthová Anna, Gúta, Akác utca 965/92, telekeladási kérelméhez – 28424/463
sz. parcella egy része a gútai kataszterben – 76 m2
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1.17 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a Tt.
138/1991 sz. a települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §-a 8b) értelmében, a vevő
tulajdonában lévő építmény alatti terület a hozzá tartozó területtel együtt, amely a
elhelyezkedésével az építménnyel megbonthatatlan egységet alkot – a „C” regisztrációban a
4941 sz. tulajdonlapon vezetett 28421/463 sz. parcella eladását, újonnan kialakított
28421/663 sz. parcella – 76 m2 beépített terület és udvar a gútai kataszterben a MHLGEO
Kft. által 2014.10.21-én készített 35974672-278/2014 sz. vázrajz alapján a hatályos ártérkép
alapján 5,- €/m2 árért (használati viszony utólagos legalizálása) Tóth Juraj és felesége,
Tóthová Anna, szül. Mészárosová, Gúta, Akác utca 964/92 sz. alatti gútai lakosok részére. A
vázrajz elkészítését és az átírási kiadásokat a vevők fizetik.

64/2015 sz.
határozat
Tóth Dávid, Gúta, Prágai tér 2222/24, telekeladási kérelméhez a gútai kataszterben „C“
regisztrációban vezetett 28456/556 sz. parcella, telekhez való hozzáférés céljából és a gútai
kataszterben „C“ regisztrációban vezetett 28734/11 sz. parcella egy része – 200 m2
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. tulajdonjog átruházását közvetlen eladási formában a SZNT 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 1c.)
bek. értelmében – a gútai kataszterben „C“ regisztrációban a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett
szántóföld besorolású 28734/11 sz. parcella – 100 m2
65/2015 sz.
határozat
a MARIOL KM Kft., Csente Mário, Družstevná 8, Komáromi lakos telekeladási kérelméhez a gútai kataszterben lévő 28451/197 sz. parcella, cca 10000 m2, gabonaraktározás, -tisztítás és
szárítás céljára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. versenytárgyalás meghirdetését a gútai kataszterben lévő 28451/197 sz. parcella eladására,
cca 10.000 m2, melynek területe a vázrajzzal kerül pontosításra. A kikiáltási ár vállalkozási
célokra történő eladás esetén 8,- €/m2, ami egyben a legalacsonyabb ajánlható ár. A győztes
meghatározásának kritériuma a legmagasabb ajánlott ár. A vázrajzzal összefüggő kiadásokat a
vevő fizeti

2. a bizottságot, amely az ajánlatokat elbírálja az alábbi összetételben:
Ing. Mgr. Finta Zoltán, Kulichová Zita, Ing. Ferencz Ladislav, Bc. Kárpáty Ernő, Fekete
Attila, Hájas Tamás
B./ kéri
1. a polgármestert, hogy a városi hivatal építésügyi és környezetvédelmi, valamint a városvagyon
kezelési és karbantartási osztálya közreműködésével dolgozza ki az eladás feltételeit és tegye
közzé a szándéknyilatkozatot a gútai kataszterben lévő 28451/197 sz. parcella egy részének,
cca 10.000 m2, eladására versenytárgyalással

66/2015 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a Radnóti utca 40/2 sz. bérlakásra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Molnár Ladislavval, Gúta, Radnóti utca
40/2, 2015.03.01-től 2016.02.29-ig Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 20.
cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatása.
A bérlést a képviselő-testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.

67/2015 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a Dankó Pista telep 41/4 és 71/9 sz. bérlakásra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Sztojková Klaudiával, Gúta, Dankó Pista
telep 71/4, 2015.03.01-től 2016.02.29-ig a Tt. 138/1991 sz. a települések vagyonáról szóló
törvénye 9a) §-a 9.c) bek. értelmében különleges szempontokat figyelembe véve – bérleti
viszony folytatása. A bérlést a képviselő-testület az összes képviselő 3/5-ös többségével
hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Töröková Martinával és élettársával Lévai
Róberttel, Gúta, Dankó Pista telep 71/9, 2015.03.01-től 2016.02.29-ig a Tt. 138/1991 sz. a
települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §-a 9.c) bek. értelmében különleges szempontokat
figyelembe véve – bérleti viszony folytatása. A bérlést a képviselő-testület az összes
képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.

68/2015 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a Mester utca 21/1 sz. bérlakásra
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlővel, Kováčová Gabrielával, Gúta, Mester utca
21/1, 2015.03.01-től 2016.02.29-ig a Tt. 138/1991 sz. a települések vagyonáról szóló törvénye
9a) §-a 9 c) bek. értelmében különleges szempontokat figyelembe véve – a bérlőnek nincs a
várossal szemben tartozása, és teljesíti a 8/2012 sz. önkormányzati rendelet 4§-ában foglalt
kritériumokat. A bérleti szerződés megújításakor letétbe kell helyeznie 1 havi bérletnek
megfelelő összeget a 8/2012 sz. önkormányzati rendelet 8§ 6. pontja értelmében. A bérlést a
képviselő-testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.

69/2015 sz.
határozat
lakás kiutalásához és bérleti szerződés megkötéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. lakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérlésre, Szépeová Monikával,
Gúta, Mester utca 21/5, a Mester utca 21/9 sz. 3 szobás bérlakásra 2015.04.01-től 2016.03.31ig különleges szempontokat figyelembe véve Gúta város vagyonával történő gazdálkodás
alapelvei 20. cikkelye értelmében és a 8/2012 sz. önkormányzati rendelet értelmében.
2. lakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérlésre, Jónásová Alžbetával és
férjével Imrével, Gúta, Kollár utca 1, a Partizán utca 7A/7 sz. 3 szobás bérlakásra 2015.05.01től 2016.04.30-ig különleges szempontokat figyelembe véve Gúta város vagyonával történő
gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében és a 8/2012 sz. önkormányzati rendelet 8§ 5.
pontja értelmében.
3. ház kiutalását /faház/ és bérleti szerződés megkötését a Dankó Pista 58 sz. alatt közvetlen
bérlésére, Leszkó Ladislavval, Gúta, Dankó Pista telep 40, 2015.03.03-tól 2016.02.29-ig

70/2015 sz.
határozat
az alpolgármester írásbeli megbízásáról szóló tájékoztatóhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az alpolgármester írásbeli megbízásáról szóló tájékoztatót
2. az alpolgármester fizetését, ami a polgármester fizetésének 65%

71/2015 sz.
határozat
a komáromi Magnet Medicína Kft. nem lakáscélú helyiség bérlésére vonatkozó kérelméhez a Gútai
Egészségügyi Központ épületében, mágneses orvosi berendezés üzemeltetésére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ levette a programról
1. a komáromi Magnet Medicína Kft. nem lakáscélú helyiség bérlésére vonatkozó kérelmét a
Gútai Egészségügyi Központ épületében, mágneses orvosi berendezés üzemeltetésére
72/2015 sz.
határozat
a Kis-Duna holt ágának töltése tulajdonviszonyának rendezéséről szóló határozathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Árgyusi Imre képviselő tájékoztató jelentését a „a Kis-Duna holt ágának töltése
tulajdonviszonyának rendezéséről“ szóló ajánlásról
B./ kéri a polgármestert
1. kezdeményezzen tárgyalásokat a pozsonyi SVP állami vállalat képviselőivel a Kis-Duna holt
ágának töltéskoronája tulajdonviszonyának rendezése ügyében
Határidő: 2015.03.20.

2. a város területrendezési tervének feldolgozásakor – 5/2015 sz. módosítás és kiegészítés –
a területet a turistatérségek közé sorolni – szolgáljon pihenésre, turisztikára, kerékpározásra,
horgászásra, korcsolyázásra, szolgálja a természetkedvelőket, a hajómalom és a Dögös
látogatóit
Határidő: aktualitás alapján

73/2015 sz.
határozat
a város részvényeinek megvásárlására vonatkozó banki ajánlathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Prima Banka Slovensko R.t. ajánlatát a város részvényeinek megvásárlására 60.000,- €-ért
B./ jóváhagyja
1. a város 100 db részvényének eladását akciónként 600,- €-ért, vagyis 60.000,-€ összegért
a Prima Banka Slovensko R.t-nek

74/2015 sz.
határozat
a 2014.12.8-ai 8/2014 sz. képviselő-testületi határozat kiegészítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2014.12.8-ai 8/2014 sz. képviselő-testületi határozat- esketők és eskető napok
meghatározása - kiegészítését az alábbi módon:
kiegészíteni a B/2 ponttal „ meghatározza a Gútai városi Hivatal dísztermét mint
esketőtermet“

75/2015 sz.
határozat
mandátumvizsgáló és választási bizottság megválasztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a mandátumvizsgáló és választási bizottságot az alábbi összetételben:
Bc. Lengyel István, Ing. Gőgh Michal, Árgyusi Imrich
76/2015 sz.
határozat
„Az építkezési akadályok eltávolítása – Egyenlő lehetőségek az egészségkárosult diákok
művelődésére 2015“ elnevezésű pályázati felhíváshoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. pályázat benyújtását „Az építkezési akadályok eltávolítása – Egyenlő lehetőségek az
egészségkárosult diákok művelődésére 2015“ elnevezésű felhívásra
2. „Az építkezési akadályok eltávolítása – Egyenlő lehetőségek az egészségkárosult diákok
művelődésére 2015“ elnevezésű pályázat sikeressége esetén 5% önrészt annak
finanszírozására

77/2015 sz.
határozat
a 2015.3.2-ai 57/2015 B./2. sz. képviselő-testületi határozat megszüntetéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megszünteti
1. a 2015.3.2-ai 57/2015 B./2. sz. képviselő-testületi határozatot
B./ jóváhagyja
1. Ing. Nagy Jenőt, lakhelye Gúta, Iskola utca 2743/1, az STKO N-1, R.t. felügyelő tanácsába
Gúta város képviseletében

H o r v á t h Árpád
polgármester

