Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 2012.04.30-ai 18. üléséről
305/2012 sz.
határozat
az előző képviselő-testületi határozatok teljesítésének ellenőrzéséhez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Az előző képviselő-testületi határozatok teljesítésének ellenőrzését
2. Az előző képviselő-testületi ülés képviselői interpellációinak kiértékelését
B./ jóváhagyja
1. a „ Szándékos rosszhírkeltés vagy mérhetetlen tudatlanság?“ elnevezésű képviselői álláspontot a
Nový Čas című napilap 2012.4.19-ei számában megjelent „Le kellett ugrania a hídról, hogy
munkát kapjon?! - A városban közel 60%-os a munkanélküliség“ Husárik Roland képviselő által
írt cikkel kapcsolatban
306/2012 sz.
határozat
a város főellenőrének tájékoztató jelentéséhez Gúta Város pénzügyi helyzetéről 2012.03.31-hez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város főellenőrének tájékoztató jelentését Gúta Város pénzügyi helyzetéről 2012.03.31-hez

307/2012 sz.
határozat
a város költségvetésének módosításához a 2012-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az előterjesztett módosítási javaslatot a város költségvetését illetően a 2012-es évre mint a 2/2012
sz. költségvetési intézkedést
2. a 2012-es év költségvetés-módosításának kiegészítő anyagát, amely az iskolák és iskolai
intézmények 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 284/2012 sz. képviselő-testületi
határozat értelmében került kidolgozásra
B./ jóváhagyja
1. a 2012. évi városi költségvetés módosítását az előterjesztett javaslat szerint, melynek
értelmében a költségvetés kifödéséhez szükséges pénzforrás, amelynek összege 38.430,- €,
megemelve 1.226,-€-val célirányosan a Győri Utcai Napközi Otthon részére (végkielégítés) az
alábbi módon lesz kiegészítve:
a.) a gondozószolgálat bevételeinek növelése a jóváhagyott költségvetéssel szemben 18.502,- €val, beleértve az ebédszállítást – 223001-es tétel
b.) a 10123-as tétel – Gondozószolgálat – csökkentése 3465,- €-val, valamint a 01116 -os tétel –
Közigazgatás - 8595,- €-val a bérek és elvezetések területén ( a teljes spórolásból – 13.195,- €

- lásd a Gúta Város költségvetése bevételi oldalának növelésére és kiadási oldalának
csökkentésére vonatkozó javaslatot)
c.) a 0912-es tételen belül a 33.000,- €-s tartalék, a pedagógiai alkalmazottak bérének 6 %-os
emelésére - ami az egész 2012-es évre érvényes a 2012-es évtől hatályos törvények alapján csökkentése 9.904,- €-val
2. a 2012.02.06-ai a 2012-es évi kultúrrendezvényekre jóváhagyott pénzösszeg elosztásáról szóló
259/2012-es sz. határozat módosítását, amelyben az A.1.2. pontban a tanítónapra meghatározott
összeg 500,- €-val csökken. Ebből az összegből 200,- € a Karácsonyi Vásár kiadásainak, 300,- €
pedig a nemzeti összetartozás napja kiadásianak kiegészítésére csoportosul át

308/2012 sz.
határozat
Gúta Város költségvetése kiadási oldalának csökkentésére és bevételi oldalának növelésére irányuló
intézkedésekhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta Város költségvetése kiadási oldalának csökkentésére és bevételi oldalának növelésére
irányuló intézkedéseket a 2012-es évre az előterjesztett javaslat szerint
2. A városi hivatal szervezési és perszonális módosításaira vonatkaozó javaslatokat az előterjesztés
szerint
B./ jóváhagyja
1. Az iskolaügyben a 0912-es részben létrehozott tartalék csökkentését az eredeti 33.000,-€-ról
23.906,-€-ra
C./ feladatul adja a városi hivatalnak
1. keresni a lehetőségeket a spórolásra a közvilágítás terén a szenzorok átellenőrzésével valamint
azoknak az átállítását későbbi bekapcsolásra esténként illetve korábbi kikapcsolásra reggelenként
Felelős: Halász Ladislav

309/2012 sz.
határozat
az iskolák és a jogalanyisággal rendelkező iskolai intézmények 2012. évi költségvetésmódosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A tartalék merítését és a költségvetéses intézmények módosított normatív költségvetésének
szétírását a célirányos támogatások kivételével a 2012-e évre, ami a 2012.3.12-én a 284/2012-es
sz. határozattal került jóváhagyásra az iskolák és a jogalanyisággal rendelkező iskolai
intézmények számára az iskolaklubok fix kiadásainak 7 %-os refundációja figyelembe vételével
az alapiskolák részére az alábbi módon:
a.) II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
módosított normatív költségvetés €-ban, 111-es kód:
350 402
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
17 520
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
0
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján

- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.

b.) Corvin Mátyás Alapiskola
módosított normatív költségvetés €-ban, 111-es kód:
az alábbi módosításokkal:
a személyi pótlék tételének csökkentése 14 000 €-val,
áttcsoportosítva a 633-as tételbe – épületkarbantartási anyag,
melynek felhasználására csak a KT júniusi ülésén történő
költségvetés-módosítása után lesz lehetőség
tartalék kialakítása a normatív kiadások 5 %
-ának értékében

465 326

a 111-es kódból
23 266
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
0
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
c.) J.A. Komenský Alapiskola
módosított normatív költségvetés €-ban, 111-es kód 2012.3.12-hez
322 838
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
16 141
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
0
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
d.) Iskolaklub – Gúta, Palkovich V. utca 3
módosított normatív költségvetés €-ban, 41-es kód:
47 866
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
0
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.

e.) Iskolaklub – Gúta, Iskola utca 6
módosított normatív költségvetés €-ban, 41-es kód:
73 714
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
1 260
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
f.) Iskolaklub – Gúta, Győri utca 14
módosított normatív költségvetés €-ban, 41-es kód:

42 122

célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
1 174
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
− az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján
költségvetési intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.

g.) Brünni Téri MNNy Óvoda, Gúta, Brünni tér 16
módosított normatív költségvetés €-ban, 41-es kód:
118 124
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
5 906
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
0
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
h.) Iskolai étkezde – Gúta, Brünni tér 16
módosított normatív költségvetés €-ban, 41-es kód:
26 413
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
522
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
i.) Művészeti Alapiskola – Gúta, Templom tér 10
módosított normatív költségvetés €-ban, 41-es kód:
140 382
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
7 019
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
2 043
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
B./ feladatul adja
1. az alapiskolák igazgatóinak bedolgozni az iskola költségvetésébe az iskolaklubok fix kiadásának
refundációját az iskola összes fix kiadásának 7 %-ában. A hiányzó összeget az iskola fix
kiadásaira bebiztosítani az iskola költségvetéséből a 111-es kódból. Az iskolaklub részére a fix
kiadásokra szétírt fel nem használt összeget az iskolaklub variabilis kiadásaira használni.
2. az alapiskolák igazgatóinak a KT júniusi ülésére elkészíteni az iskola és az iskolaklub
költségvetését, amely tartalmazza: a saját bevételek pontosítását, javaslatot a 14 000 € rezerva
felhasználására a Corvin Mátyás Alapiskolában, a fix kiadások térítésének pontosítását: előleg,
elszámolás, refundáció
3. a városi hivatalnak tárgyalást kezdeményezni az iskolaigazgatók, a KolByt kft. és a városi hivatal
között a hőszolgáltatás 2011-es évi (az alapiskolákat is beleértve) elszámolásával és a 2012. évi
előlegek magasságával kapcsolatban, hogy a fizetendő előlegek a 2012. évben a várható
fogyasztással összhangban legyenek.
Felelős: Ing. Gőghová Margita

310/2012 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező iskolák és iskolai intézmények költségvetésének módosításához a
2012-es évben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. tartalék merítését és a módosított normatív költségvetést a jogalanyisággal nem rendelkező
iskolák és iskolai intézmények számára a 2012.3.12-én 284/2012-es szám alatt jóváhagyott KT
határozat alapján az alábbi módon:
a.) Erdei Utca 10 sz. Óvoda, Gúta,
módosított normatív költségvetés
a saját bevételek nélkül €-ban, 41-es kód:
89 526
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
4 476
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
8 832
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
b.) Erdei Utca 8 sz. Óvoda, Gúta,
módosított normatív költségvetés
a saját bevételek nélkül €-ban, 41-es kód:
142 992
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
7 150
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
1 839
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
c.) Iskolai étkezde, Gúta, Iskola utca 6
módosított normatív költségvetés
a saját bevételek nélkül €-ban, 41-es kód:
67 460
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
0
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
0
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.

d.) Iskolai étkezde, Gúta, Győri utca 14
módosított normatív költségvetés
a saját bevételek nélkül €-ban, 41-es kód:
40 000
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
0
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
7 192
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján

- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.

e.) Iskolai étkezde, Gúta, Erdei utca 8
módosított normatív költségvetés
a saját bevételek nélkül €-ban, 41-es kód:
63 680
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
0
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
358
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
f.) Szabadidőközpont, Gúta,
módosított normatív költségvetés
a saját bevételek nélkül €-ban, 41-es kód:
101 391
ebből tartalék kialakítása €-ban: 5 %
5 070
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
a tartalékból a javaslat szerint:
686
- a többi célirányos támogatás változatlan marad a 284/2012-es sz. KT határozat alapján
- az állami költségvetésből kapott nem normatív támogatások a valóság alapján költségvetési
intézkedéssel módosulnak mindig az adott év negyedévéhez.
B./feladatul adja
1. a városi hivatal karbantartási és vagyonkezelő osztályának bebiztosítani a jogalanyisággal nem
rendelkező iskolai intézmények épületei számára a revíziókat, szakellenőrzéseket, villámhárítók
ellenőrzését, tűzvédelmi ellenőrzéseket 2012. 8.31-ig
Felelős: Halász Ladislav
311/2012 sz.
határozat
a városi lakások kezeléséről szóló javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1.a városi lakások kezeléséről szóló javaslatot (elemzés, a KolByt kft.-vel kötött mandátszerződés
átértékelése)
B./feladatul adja
2. a városi hivatalnak összefoglalni a városnak a KolByt kft. által kezelt mandátszámláján
megjelenő kiadásait a 2011-es évben
Felelősök: Ing. Koczkás Beáta
Ing. Tóth Éva
Határidő: KT májusi ülése

312/2012 sz.
határozat
az energetikai audit lefolyásáról szóló tájékoztató jelentéshez
(a hőenergia költségeinek csökkentése)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta Város kezelésében lévő objektumok és a központi hőforrás hőgazdálkodási auditjának
elvégzésére kiírt pályázat árajánlatainak kiértékelését
313/2012 sz.
határozat
a Szent Rozália park kivilágításának rekonstrukciójára beadott árajánlatokról szóló tájékoztató
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Szent Rozália park kivilágításának rekonstrukciója céljából megvalósított piackutatás
kiértékelését
B./ feladatul adja
1. tárgyalás kezdeményezését a közbeszerzési eljárás győztesével, a keszegfalvai SAVELIGHT
kft.vel konkrét szerződés kidolgozása céljából a Szent Rozália park kivilágításának felújítására
Felelős: Halász Ladislav
Határidő: KT májusi ülése
314/2012 sz.
határozat
a város területén működő gondozószolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentéshez

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város területén működő gondozószolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentést

315/2012 sz.
határozat
Gúta Város 4/2012 sz. a város területén állandó lakhellyel rendelkező polgárok részére nyújtandó
gondozószolgálatról és annak térítéséről szóló altalános kötelező érvényű rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város 4/2012 sz. a város területén állandó lakhellyel rendelkező polgárok részére
nyújtandó gondozószolgálatról és annak térítéséről szóló altalános kötelező érvényű rendeletét
az előterjesztett javaslat szerint

316/2012 sz.
határozat
Gúta Város 5/2012 a Gútai Idősek Otthona és Nyugdíjas Napközi Otthon által nyújtott szociális
szolgáltatások terjedelméről, feltételeiről és a szolgáltatások térítéséről szóló általános kötelező
érvényű rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város 5/2012 a Gútai Idősek Otthona és Nyugdíjas Napközi Otthon által nyújtott szociális
szolgáltatások terjedelméről, feltételeiről és a szolgáltatások térítéséről szóló általános kötelező
érvényű rendeletét az előterjesztett javaslat szerint

317/2012 sz.
határozat
a Gútai Nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentést

318/2012 sz.
határozat
a Gútai Körzeti Rendőrség jelentéséhez a bűnözés helyzetéről a városban és annak külterületein a
2011-es évben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ levette a programról
1. a Gútai Körzeti Rendőrség jelentését a bűnözés helyzetéről a városban és annak külterületein a
2011-es évben
319/2012 sz.
határozat
a Gútai Városi Rendőrség 2011. évi tevékenységéről szóló jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Városi Rendőrség 2011. évi tevékenységéről szóló jelentést
320/2012 sz.
határozat
a 2011. évi hulladékgazdálkodásról és a Reciklációs alapból a kommunális hulladék szelektálásának
fejlesztésére kapott pénzösszeg felhasználásáról szóló jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2011. évi hulladékgazdálkodásról és a Reciklációs alapból a kommunális hulladék
szelektálásának fejlesztésére kapott pénzösszeg felhasználásáról szóló jelentést

321/2012 sz.
határozat
az árvízvédelem területén elvégzett munkálatok kiértékeléséről szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az árvízvédelem területén elvégzett munkálatok kiértékeléséről szóló tájékoztató jelentést
322/2012 sz.
határozat
a „Gúta Város területén lévő árvízvédelmi folyások és berendezések rekonstrukciója és
revitalizációja“ elnevezésű projekt előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a „Gúta Város területén lévő árvízvédelmi folyások és berendezések rekonstrukciója és
revitalizációja“ elnevezésű projekt előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztató jelentést

323/2012 sz
határozat
Gúta Város 6/2012 sz. az árvíz elleni védelemről szóló általános kötelező érvényű rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város 6/2012 sz. az árvíz elleni védelemről szóló általános kötelező érvényű rendeletét az
alábbi módosításokkal:
- a IV. részben a 10 § (bírságok) 1. pontot a végén kiegészíteni a „ a T.t. 7/2010 számú az
árvízvédelemről szóló törvénye értelmében“ szókapcsolattal
- a IV. részben a 10 § (bírságok) 2. pontot a végén kiegészíteni a „ a T.t. 7/2010 számú az
árvízvédelemről szóló törvénye értelmében“ szókapcsolattal
- a IV. részben a 10 § (bírságok) kihagyni az 5. pontot

324/2012 sz.
határozat
Gúta Város területrendezési terve – a város központi zónájának módosításáról szóló javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város területrendezési terve – a város központi zónája 1. számú módosításának
bebiztosítását. A módosítás a B9-es regulációs blokk területi rendezését érinti, belső részének
lakásépítésre történő átalakítását ( a Híd és Mester utca között) azzal a feltétellel, hogy a területi
terv módosításával kapcsolatos összes dokumentációt, annak kiadásait Lévai Vojtech, lakhelye
Gúta, Októberi tér 2, téríti
B./ feladatul adja a városi hivatalnak
1. szerződéssel bebiztosítani a területi terv 1. sz. módosítását szakértő igénybevételével és az erről

szóló javaslat elkészítését, illetve szerződés megkötését a kezdeményezővel a területrendezési
terv módosításával kapcsolatos összes kiadás térítéséről a város által kiállított számla alapján. A
dokumentációkidolgozás megkezdésének feltétele a számla kifizetése a szerződés aláírásának
napján
2. a területi terv 1. számú módosítása dokumentációjának bebiztosítása után azt tárgyalásra és
jóváhagyásra bocsátani a T.t. 50/1976 sz. területi tervezésről és építészeti rendről szóló törvénye
alapján
325/2012 sz.
határozat
Nyitra Megye telekeladási kérleméhez – 838/1 sz parcella egy része- 3.398 m2 beépített terület
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város a SZNT 138/1991 T.t. 9a§ 8 bek. e) pontja értelmében kinyilvánította szándékát 4941 sz. tulajdonlapon vezetett a „C“ reg. 838/1 sz. parcella egy részének – 2.439 m2 beépített
terület, a „C“ reg. 1195 sz. parcella egy részének – 230 m2 beépített terület és a „C“ reg. 1565/1
sz. parcella egy részének – 729 m2 egyéb terület (összesen 3.398 m2) eladására Gúta
kataszterében a 2010.09.22-én kelt 44538359-165/2010 számú vázrajz alapján – újonnan
kialakított telek 838/14-es parcellaszámmal a II/573-as a gútai körforgalom alatt (IV. rész)
B./ jóváhagyja
1. 15 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, a SZNT
138/1991 T.t. 9a§ 8 bek. e) pontja értelmében – tulajdonjog átvezetését különleges szempontokat
figyelembe véve- közérdek ( a vásárló ezen a tületen körforgalmat épített) - 4941 sz.
tulajdonlapon vezetett a „C“ reg. 838/1 sz. parcella egy részének – 2.439 m2 beépített terület, a
„C“ reg. 1195 sz. parcella egy részének – 230 m2 beépített terület és a „C“ reg. 1565/1 sz.
parcella egy részének – 729 m2 egyéb terület (összesen 3.398 m2) eladására Gúta
kataszterében a 2010.09.22-én kelt, aVattiGEO – Vörös Attila, lakhelye Csallóközaranyos,
Povodňová 529, által készített 44538359-165/2010 számú vázrajz alapján. A vevőt Ing. Milan
Belica, Nyitra Megye elnöke képviseli. Az eladási ár 1,- €/m2, az eladással kapcsolatos
kiadásokat a vevő téríti.
C./ megszünteti
1.a KT 2008.04.28-ai 311/2008-A/1, B/1 sz. határozatát
326/2012 sz.
határozat
Csikos Peter, Modra, Dukelská 367/39 és Judita Ďuríková, Gúta, Prágai tér 2370/33, telekcserére
vonatkozó kérelméhez a Prágai téren
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
Gúta Város a SZNT 138/1991 T.t. 9a§ 8 bek. e) pontja értelmében kinyilvánította szándékát
különleges szempontokat figyelembe véve bérleti szerződés megkötésére Gúta Város és a „C“
reg. 1966/3 sz. parcella tulajdonosai között a 2012.02.21-én kelt 35974672-320/2011 sz. vázrajz
alapján a következő képpen:
- Gúta kataszterében a 684 sz. tulajdonlapon vezetett „C“ reg. 1966/3 sz. parcella egy része –
105 m2 beépített terület és
- Gúta kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett „C“ reg. 1966/56 sz. parcella egy része –
105 m2
B./ jóváhagyja

1. 16 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, a SZNT
138/1991 T.t. 9a§ 8 bek. e) pontja értelmében – tulajdonjog átvezetését különleges szempontokat
figyelembe véve- a beépítés jellege – a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett a „C“
reg. 1966/56 sz. parcella cseréjét Gúta Város mint tulajdonos és Csikos Peter, Modra, Dukelská
367/39 és Judita Ďuríková, Gúta, Prágai tér 2370/33 mint a gútai kataszterben a 684 sz.
tulajdonlapon vezetett „C“ reg. 1966/3 sz. parcella tulajdonosai között a 2012.02.21-én kelt, a
komáromi MHLGEO, kft. által készített 35974672-320/2011 számú vázrajz alapján, a következő
képpen:
a) Gúta kataszterében a 684-es tulajdonlapon vezetett 1966/3-as számú Csikos Peter és Judita
Ďuríková tulajdonában lévő parcella, melynek terjedelme 105 m2 és
b) Gúta kataszterében a 4941-es tulajdonlapon vezetett 1966/56-os számú, Gúta Város
tulajdonában lévő parcella, melynek terjedelme szintén 105 m2
A csere térítésmentes, az ingatlanok kataszterben való bejegyzésének költségeit a kérelmező téríti.
C./ megszünteti
1. a 2012.02.06-án kelt 267/2012-A/1 számú KT határozatot
327/2012 sz.
határozat
JUDr. Földes Alexander, Komárom - Őrsújfalu, Fő utca 124/22 kérelméhez – Gúta Város
kataszterében a 4941-es tulajdonlapon vezetett 944/1 sz.parcella
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1. Gúta Város kataszterében a 4941-es tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 944/1 sz.parcella
– 464 m2 egyéb terület eladását JUDr. Földes Alexander, Komárom - Őrsújfalu, Fő utca 124/22,
részére
328/2012 sz.
határozat
a 2011.08.22-én kelt 155/2011 sz. KT határozat kiegészítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2011.08.22-én kelt 155/2011-C1 sz. KT határozat kiegészítését a következőkkel:
„13 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők többségét képezik a T.t. 138/1991 sz.
a települések vagyonáról szóló törvénye 9§ 2 bek. c) pontja értelmében“
329/2012 sz.
határozat
a 4031 helyrajzi számú, a C-KN 28734/356 sz parcellán lévő „18 lakásegységű lakótömbre“ és a
28734/356 sz. parcellára vonatkozó zálogjog létrehozásához a SZK Állami Lakásfejlesztési Alap és
az SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma javára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja a T.t. 369/1990 sz. törvénye 11§ 4 bek. a.) pontja értelmében
1. 15 képviselő belegyezésével, akik a jelen lévő képviselők többségét képezik, zálogjog
létrehozását a nyújtott hitel összegében – 478.670,-€ - a 2010.06.14-én kelt 401/198/2010 sz.
hitel formájában nyújtott támogatásról szóló a pozsonyi Állami Lakásfejlesztési Alappal ( 833 04
Bratislava, Lamačská cesta 8) kötött szerződés alapján a 4941-es tulajdonlapon vezetett alábbi
ingatlanokra Gúta kataszterében:
- a „C“ regisztrációban a 28734/356 sz. parcellán felépített 4031 helyrajzi számú „18

lakásegységű lakótömb“ a Rózsa utca 20 szám alatt
- a „C“ regisztrációban a 28734/356 sz. parcellán lévő telek – 531 m2 beépített terület – a
kolaudációtól számított 30 éves időtartamra
2. 15 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők többségét képezik, zálogjog
létrehozását a nyújtott hitel összegében – 205.140,00 € - a 2010.05.10-én kelt 012-PRB-2010 sz.
bérlakás építésére vonatkozó támogatási szerződés alapján, amelyet a város az SZK Közlekedési,
Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumával ( 810 05 Bratislava 15, Nám. Slobody 6) kötött,
a minisztérium javára az alábbi ingatlanokra Gúta Város kataszterében:
- a „C regisztrációban a 28734/356 sz. parcellán felépített 4031 helyrajzi számú „18 lakásegységű
lakótömb“ a Rózsa utca 20 szám alatt
- a „C regisztrációban a 28734/356 sz. parcellán lévő telek – 531 m2 beépített terület – a
kolaudációtól számított 30 éves időtartamra
330/2012 sz.
határozat
a 2012.02.06-án kelt 266/2012-C/1 sz. KT határozat módosításához és a 2011.11.21-én kelt
220/2011-B1 sz. KT határozat kiegészítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2011.11.21-én kelt 220/2011-B1 sz. KT határozat kiegészítését a következő képpen:
a határozat kezdetét kiegészíteni a következőkkel:
„12 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők többségét képezik, a SZNT T.t.
138/1991 sz. törvénye 9§ 2 bek. e) pontja értelmében“
2. a 2012.02.06-án kelt 266/2012-C/1 sz. KT határozatot a következő képpen:
az első sorban az „SZNT T.t. 138/1991 sz. törvénye 9§ a) értelmében“ kiegészíteni a
következőkkel:
„ 15 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők többségét képezik, a SZNT T.t.
138/1991 sz törvénye 9§ 2 bek. c.) pontja értelmében“
3. 14 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők többségét képezik, a T.T. 369/1990
sz. törvénye 11§ 4 bek. a) pontja értelmében SZNT 138/1991 T.t. 9a§ értelmében a 4941 sz.
tulajdonlapon vezetett "C"reg. 1565/30 parcella eladásával együtt a COOP Jednota Komárno
f.sz., Komárno, Vodná 36, 645 01 Komárno részére tárgyi teher létrehozását a 4941 sz.
tulajdonlapon vezetett "C"reg. 1565/30 parcellaszámú beépített terület és udvar egészére a
távfűtés elsődleges és másodlagos vezetékeinek javítása, karbantartása és rekonstrukciója
céljából az esetleges javítási és rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez az egész telekre Gúta
Város javára, melynek székhelye Gúta, Templom tér 1. A szövetkezetet képviseli: JUDr.
Koloman Škuliba, a f.sz. Elnöke., a várost Horváth Árpád polgármester képviseli.(Ingyenes
belépés joga a fent említett parcellára).
331/2012 sz.
határozat
közterület díjmentes használatához (kölcsönzés)
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 13 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-1ös többségét képezik,

Gúta Város kataszterében lévő közterület kölcsönzésére vonatkozó szerződés (díjmentes
használat) megkötését Gúta Város és az alábbiak között:
1. Lévai Vojtech, lakhelye Gúta, Októberi tér 2, a gútai kataszterben lévő közterület bérlése,
díjmentes használata céljából az 1195 sz. parcella egy része a Győri utca 3 sz. alatt lévő
üzemegység előtt, melynek terjedelme 4 m2, megközelítés bebiztosítása, vaskonstrukcióval
ellátott lépcsők megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán
történő közzététele utáni naptól hatályos.
2. Norbert Fitos - N-design, lakhelye Gúta, Bernolák utca 5, a gútai kataszterben lévő közterület
díjmentes használata céljából
a.) az 1195 sz. parcella egy része a Győri utca 20 sz alatt lévő üzemegység előtt, melynek
terjedelme 4 m2 szilárd talajú megközelítés bebiztosítása – betonjárda - valamint
vaskonstrukcióval ellátott lépcsők megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a
város weboldalán történő közzététele utáni naptól hatályos.
b.) a 838/1 sz. parcella egy része a Templom tér 14 sz alatt lévő üzemegység előtt, melynek
terjedelme 3 m2 szilárd talajú megközelítés bebiztosítása – betonjárda - vaskonstrukcióval
ellátott lépcsők megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán
történő közzététele utáni naptól hatályos.
3. Ľudovít Gőgh, lakhelye Gúta, Győri utca 22, a gútai kataszterben lévő közterület díjmentes
használata céljából az 1195 sz. parcella egy része a Győri utca 22 sz alatt lévő üzemegység előtt,
melynek terjedelme 4 m2 szilárd talajú megközelítés – betonjárda, valamint lépcsők megépítése
céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán történő közzététele utáni naptól
hatályos.
4. Jozef Szabó, lakhelye Gúta, Prágai tér 40, a gútai kataszterben lévő közterület díjmentes
használata céljából a 279/1 sz. parcella egy része a Győri utca 22 sz alatt lévő üzemegység előtt,
melynek terjedelme 7 m2 betonlépcsők megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés
a város weboldalán történő közzététele utáni naptól hatályos.
5. Peter Szabó, lakhelye Gúta, Templom tér 16, a gútai kataszterben lévő közterület díjmentes
használata céljából a 838/1 sz. parcella egy része a Templom tér 16 sz alatt lévő Iris virágüzlet
előtt, melynek terjedelme 7 m2 betonlépcsők megépítése (3 m2) és szilárd talajú megközelítés –
betonjárda (4 m2) - céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán történő
közzététele utáni naptól hatályos.
6. Inocent Varga, lakhelye Trenčín, Soblahovská 55, a gútai kataszterben lévő közterület
díjmentes használata céljából a 838/1 sz. parcella egy része a Templom tér 24 sz alatt lévő
üzemegység előtt, melynek terjedelme 4 m2, megközelítés bebiztosítása betonlépcsők
megépítésével, 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán történő közzététele
utáni naptól hatályos.
7. Kiss István, lakhelye Gúta, Templom tér 12, a gútai kataszterben lévő közterület díjmentes
használata céljából a 838/1 sz. parcella egy része a Templom tér 12 sz alatt lévő üzemegység
előtt, melynek terjedelme 3 m2 betonlépcsők megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A
szerződés a város weboldalán történő közzététele utáni naptól hatályos.
8. Terézia Forróová, lakhelye Gúta, Palkovich utca 6, a gútai kataszterben lévő közterület
díjmentes használata céljából az 1410/1 sz. parcella egy része a Palkovich utca 6 sz alatt lévő
ALFA MARKET üzemegység előtt, melynek terjedelme 2 m2 betonlépcsők megépítése céljából

10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán történő közzététele utáni naptól
hatályos.
9. Irena Kelemenová, lakhelye Gúta, Štefánik utca 6, a gútai kataszterben lévő közterület
díjmentes használata céljából a 28451/30 sz. parcella egy része a Béke utcán lévő üzemegység
(volt Csaplár) előtt, melynek terjedelme 17 m2 betonlépcsők és akadálymentes bejárat
megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán történő közzététele
utáni naptól hatályos.
10. Diabet-H, kft., székhelye Gúta, Győri utca 858/3, a gútai kataszterben lévő közterület
díjmentes használata céljából az 1195 sz. parcella egy része a Győri utcán az 1024/2 sz.
parcellán lévő épületben működő üzemegység előtt, melynek terjedelme 5 m2
vaskonstrukcióval ellátott lépcsők megépítése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a
város weboldalán történő közzététele utáni naptól hatályos.
11. Ing. Sovičová Melinda, lakhelye Gúta, Győri utca 31, a gútai kataszterben lévő közterület
díjmentes használata céljából az 1195 sz. parcella egy része a Győri utcában az 1119/1 sz alatti
épületben lévő üzemegység előtt, melynek terjedelme 4 m2 vaskonstrukcióval ellátott
betonlépcsők elhelyezése céljából 10 évre 2012.05.15-étől. A szerződés a város weboldalán
történő közzététele utáni naptól hatályos.
B./ meszünteti:
1. A KT 2011.10.03-i 191/2011-B/1 sz. határozatát, mellyel Kelemenová Irena, lakhelye Gúta,
Štefánik utca 6, részére bérbe volt adva 17 m2 közterület az üzemegységhez vezető lépcsők és
akadálymentes bejárat megépítése céljából meghatározatlan időre.
A parcella a város központi zónáján kívül van, éves adója 17 x 15,- € - 255,- €
2. A KT 2009.11.30-i 707/2009-B/3 sz. határozatát, mellyel a Diabet-H kft., székhelye Gúta, Győri
utca 858/63, részére bérbe volt adva a közterület az üzemegységhez vezető lépcsők megépítése
céljából meghatározatlan időre.
A parcella a város központi zónáján kívül van, éves adója 5 x 15,- € - 75,- €
3. A KT 2007.11.26-i 205/2007-A/1 sz. határozatát, mellyel Ing. Melinda Sovičová, lakhelye Gúta,
Győri utca 31, részére bérbe volt adva a közterület az üzemegységhez vezető lépcsők megépítése
céljából meghatározatt időre – 2017.10.31-ig.
A parcella a város központi zónáján kívül van, éves adója 4 x 15,- € - 60,- €
332/2012 sz.
határozat
kölcsönzési kérelmekhez - közterület díjmentes használata
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
14 képviselő belegyezésével, akik az egész képviselő-testület több mint 3/5-ös többségét
képezik, a gútai kataszterben lévő közterület bérléséről, díjmentes használatáról szóló szerződés
megkötését egyhónapos felmondási idővel 10 évre Gúta Város és Zoltán Kögler és felesége
Judita Köglerová, lakhelyük Gúta, Akác utca 48 között, a gútai kataszterben lévő közterület
bérlése, díjmentes használata céljából a 279/1 sz. parcella egy része a Fő utcán lévő CYKLOKÖGLER üzemegység előtt, melynek terjedelme 43,05 m2 parkoló megépítése a bolt látogatói
valamint a nyilvánosság számára a kérelmezők költségére 2012.05.15-étől. A szerződés a város

weboldalán történő közzététele utáni naptól hatályos.
2. 14 képviselő belegyezésével, akik az egész képviselő-testület több mint 3/5-ös többségét képezik,
a gútai kataszterben lévő közterület bérléséről szóló szerződés megkötését 2012.05.15-étől
egyhónapos felmondási idővel meghatározatlan időre Gúta Város és az ALEGRA kft.-vel,
melynek ügyvezetője Zoltán Andruskó, lakhelye Izsa, Komárňanská 683, minden megkezdett
m2-ért évente 30,- €-s összegért (a város központi zónájában) terasz működtetése céljából
(asztalok és székek elhelyezése a pizzéria előtt). A terület nagysága 6 m2 a 838/1 sz. parcella egy
részén. A szerződés a város weboldalán történő közzététele utáni naptól hatályos.

272/2012 sz.
határozat
Gúta Város bérlakásaira megkötendő bérleti szerződésekhez és bérlakások kiutalásához a Dankó
Pista telep 71/9 és a Radnóti utcában
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
a.) bérleti szerződés megkötését:
1. Masná Beátával és élettársával Zsolnai Romannal, Gúta, Radnóti utca 42/2, 2012.05.01-től
2012.10.31-ig a Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20 cikkelye értelmében
különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös
többségével hagyja jóvá.
2. Sztojka Ladislavval és Sztojková Silviával, Gúta, Dankó Pista telep
71/3, meghatározott időre 2012.05.01-től 2012.10.31-ig a Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapevei 20 cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve. A
bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
3. Sztojka Róberttel és Rafaelová Kristínával, Gúta, Dankó Pista telep 71/10, meghatározott időre
2012.05.01-től 2012.10.31-ig a Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20 cikkelye
értelmében különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös
többségével hagyja jóvá.
8. Sztojka Attilával és Lakatosová Alžbetával, Gúta, Dankó Pista telep 71/12, 2012.05.01-től
2012.10.31-ig a Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20. cikkelye értelmében
különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös
többségével hagyja jóvá.
7. bérleti szerződés megkötését Sztojková Monikával, Gúta, Dankó Pista telep 71/5, 2012.05.01-től
2012.10.31-ig a Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20. cikkelye értelmében
különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös
többségével hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését Sztojka Zsolttal, Gúta, Dankó Pista telep 71/8, meghatározott időre
2012.02.01-től 2012.04.30-ig a Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20.
cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az összes
képviselő 3/5- ös többségével hagyja jóvá.
6. bérleti szerződés megkötését Sztojková Ivetával és élettársával Sztojka Imricchel, Gúta, Dankó

Pista telep 71/7, 2012.04.01-től 2012.06.30-ig a Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás
alapevei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az
összes képviselő3/5-ös többségével hagyja jóvá.
b.) Bérlakás kiutalását:
1. a Dankó Pista telep 71/9 sz alatti lakás odaítélését Töröková Martina és élettársa Lévai Róbert
részére, lakhelyük Gúta, meghatározott időre 2012.05.01-től 2012.07.31-ig a Gúta Város
vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat
figyelembe véve. A bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
B./ nem hagyja jóvá
1. Az unimóbódé odaítélését Bartoš Koloman és élettársa Ravaszová Iveta részére, lakhelyük Gúta,
2012.05.01-től Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapevei 20. cikkelye értelmében
különleges szempontokat figyelembe véve. A bérlést a KT az összes képviselő 3/5-ös
többségével hagyja jóvá.
334/2012 sz.
határozat
a Rózsa utcai 18 lakásegységű lakótömbhöz tartozó elektromos csatlakozó és gázelosztó
tulajdonjogi rendezése
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta Város a SZNT T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 9 bek.c) pontja értelmében közzétette
szándékát a T.t. 656/2004 sz. energetikai törvénye értelmében ingatlan bérlésére - a Rózsa utcai
18 lakásegységű lakótömböt ellátó gázelosztó, amely a „C“ reg. 28734/10 sz. parcellán áll
2. Gúta Város a SZNT T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 8 bek. e) pontja értelmében közzétette
eladási szándékát a Rózsa utcai 18 lakásegységű lakótömböt ellátó elektromos csatlakozóra - a
csatlakozó a „C“ reg. 28455/618, 28455/612, 28455/613, 28455/898 és a 28734/10 sz.
parcellákon halad át
B./ jóváhagyja
1. 15 képviselő beleegyegyezésével, akik az összes képviselő 3/5-ös többségét képezik, a SZNT
T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 9 bek. c) pontja értelmében vagyon bérlését a Rózsa utcai 18
lakásegységű lakótömb számára a gázelleátás bebiztosítása céljából különleges szempontokat
figyelembe véve 17.774,34 € értékben. A bérlő a gázellátást biztosító SPP Rt.( Bratislava,
Mlynské Nivy 41/a. A gázelosztó a 28734/10 sz. parcellán áll.
2. 15 képviselő beleegyegyezésével, akik az összes képviselő 3/5-ös többségét képezik, a SZNT
T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 8 bek. e) pontja értelmében tulajdon átvezetését a Rózsa utcai
18 lakásegységű lakótömb számára az elektromos energiaelleátás bebiztosítása céljából
különleges szempontokat figyelembe véve 11.500,00 € értékben. A vásárló a NyugatSzlovákiai Energetika Rt.(Bratislava, Čulenova 6). Az elektromos csatlakozót a vásárló fogja
üzemelteni. A csatlakozó a „C“ reg. 28455/618, 28455/612, 28455/613, 28455/898 és a
28734/10 sz. parcellákon halad át

335/2012 sz.
határozat
Očná optika Rt., 832 57 Bratislava, Vajnorská 142 (látszerész), nem lakáscélú helyiség bérlésére
vonatkozó kérelméhez a Gútai Egészségügyi Központban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 13 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ös többségét képezik,
különleges szempontokat figyelembe véve, nem lakáscélú helyiségek bérbe adását az Očná
optika Rt., 832 57 Bratislava, Vajnorská 142, részére szemészeti központ üzemeltetése céljára a
Gútai Egészségügyi Központban a Brünni tér 4 sz. alatt. A 46, 47, 48 sz. helyiségek összerület 40,63 m2 - éves bérleti díja 26,56 €/m2+rezsiköltség. A szerződés meghatározatlan időre szól
2012.05.01-től. A szerződés megkötése után a bérlő belső és külső munkálatokat végezhet a saját
költségére a város pénzügyi hozzájárulása nélkül, anélkül, hogy a költségeket a város a bérleti
díjból levonná. A bérlés megszűnése esetén a bérlés tárgyát a bérlő köteles az eredeti állapotban
visszaadni.
336/20152 sz.
határozat
a köztisztviselők funkcióiról, tevékenységéről és vagyonáról szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi képviselők és a város polgármesterének funkcióiról, tevékenységéről és vagyonáról szóló
tájékoztató jelentést
337/2012 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a Kromberg Schubert kft.és Gúta Város között
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötéséhez a Kromberg Schubert kft., Gúta, Ipari telep 3206, és Gúta Város
között a 28451/452 sz. parcellán lévő telekre – 402 m2 szántóföld – 1 évre - 2012.06.01-től
2013.05.31-ig. Az éves bérleti díj 265,32 €.

338/2012 sz.
határozat
Gúta Város kulturális fejlesztési koncepciójához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Rigó Magdolna, a kultúra és kulturális örökség bozottsága elnökének Gúta Város kultúrális
fejlesztési koncepciójának előkészületeiről szóló tájékoztató jelentését

339/2012 sz.
határozat
Bc. Tóthová Silvia kooptálásához a Gútai Városi Iskolatanácsba
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Bc. Tóthová Silvia, lakhelye Gúta, Kis-Duna utca 17, kooptálásához a Gútai Városi
Iskolatanácsba
340/2012 sz.
határozat
a STAVBY Nitra kft.-vel, 949 01 Nitra, Nitrianska 2, megkötendő szerződéshez a városban
található kátyúk kijavítására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. szerződés megkötését a STAVBY Nitra kft.-vel, (949 01 Nitra, Nitrianska 2) a városban található
kátyúk kijavítására – 120 m2 – 35,-€/m2 ÁFA nélkül, összesen 5040,-€ ÁFÁ-val, az előterjesztett
árajánlat alapján

Horváth Árpád
polgármester

