Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről
439/2012 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
440/2012 sz.
határozat
a 2012/13-as tanévre kiadott és beszedett művelődési utalványokról szóló jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2012/13-as tanévre kiadott és beszedett művelődési utalványokról szóló jelentést és a
pénzeszközök elszámolását az érdekköri tevékenységre
441/2012 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények 2011/2012-es tanévi oktatási – nevelési
eredményéről és
feltételeiről szóló jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. az iskolák és iskolai intézmények 2011/2012-es tanévi oktatási – nevelési eredményéről és
feltételeiről szóló jelentést az alábbi intézmények számára:
a) II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovich V. utca 3, Gúta,
b) Corvin Mátyás Alapiskola, Iskola utca 6, Gúta,
c) Ján Amos Komenský Alapiskola, Győri utca 14, Gúta,
d) Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda, Brünni tér 16, Gúta,
e) Erdei Utca 8 sz. Óvoda, Gúta,
f) Művészeti Alapiskola, Templom tér 10, Gúta,
g) Szabadidőközpont, Híd utca 2, Gúta,
h) Erdei Utca 10 sz. Óvoda, Gúta
442/2012 sz.
határozat
az iskolák és iskolai intézmények saját bevétellel kapcsolatos kérelmeihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Az iskolák és iskolai intézmények saját bevételeinek felhasználását a város
költségvetéséből célirányos dotáció formájában a valós értéknek megfelelően a város
7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelete 15. cikkely 1., 2., 3. bek. és annak
későbbi módosítasai értelmében a következő képpen:

a) II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Gúta,
a saját bevételek 100 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 2., 3. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
felhasználás: fűtésköltségek
b) Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Gúta,
a saját bevételek 100 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 2., 3. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
felhasználás: hőenergia előleg egy részének térítése a szolgáltató számára

2 000

708

c) Ján Amos Komenský Alapiskola, Rábska 14, Gúta,
a saját bevételek 100 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 2., 3. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
1 000
felhasználás: tansegédeszközök vásárlása, gumolit és bútor vásárlása az osztályokba
d) Iskolaklub, Palkovich V. utca 3, Gúta,
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
felhasználás: szőnyeg vásárlása az osztályokba, magnetofon és tansegédeszközök
vásárlása
e) Iskolaklub, Iskola utca 6, Gúta
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
felhasználás: talajburkolat javítása cca 850 €,
tisztítószerek vásárlása az iskolaklub számára cca 500 €,
anyag és tansegédeszközök vásárlása cca 1996 €-ig,
fűtésköltségek térítése cca 1000 € értékben
f) Iskolaklub, Győri utca 14, Gúta,
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
felhasználás: tansegédeszközök vásárlása, gumolit és bútor
vásárlása az osztályokba

2 770

4 346

2 777

g) Brünni Téri Magyar Tannyelvű Óvoda, Brünni tér 16, Gúta
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
a kihelyezett osztályok nélkül:
kihelyezett osztályok:
összesen:

2 100
1 000
3 100

h) Művészeti Alapiskola, Templom tér 10, Gúta,
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
felhasználás: képzőművészeti anyaqg vásárlása cca 500 €,
zongorák hangolása cca 500 €, a fennmaradt összegért hangszervásárlás
i) Erdei Utca 10 sz. Óvoda, Gúta,
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
a kihelyezett osztályok nélkül cca:
kihelyezett osztályok cca:
összesen:
ebből a világítás javítására jóváhagyott összeg: 1 500 €
felhasználás: az osztályok világításának cseréjével kapcsolatos
kiadások kiegészítése és bútor vásárlása a kihelyezett osztályokba

4 800

1 340
680
2 020

j) Szabadidőközpont, Híd utca 2, Gúta
a saját bevételek 50 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 1. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:

3 748

a saját bevételek 100 %-a a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
15. cikkely 2., 3. bek. értelmében
a dotáció feltételezett összege €-ban:
a dotáció feltételezett összege összesen €-ban:

1 560
5 308

felhasználás feltételezett árakkal €-ban:
- Fit-centrum: festés, talajjavítás, új berendezés vásárlása
sportszálló: festés és apró javítások 4000
- metodikai segédeszközök vásárlása 1308
Összesen:
5308
443/2012 sz.
határozat
a Komenský Alapiskola számítógépes termének bérbe adásáról szóló bérleti szerződés
javaslatához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1.a számítógépes teremre és a benne lévő számítógépekre vonatkozó bérleti szerződés
megkötését iskolázások, képzések, számítógépes átképzések szervezése céljára a J.A.
Komenský Alapiskola épületében a MAIP Kft. -vel, melynek székhelye Gúta, Komáromi
utca 27, meghatározott időre 2012.11.1-től 2012.12.31-ig. A bérelt 20 sz. helyiség
alapterülete 54,90 m2, bérleti díja a rezsiköltségekkel együtt 10,00 € óránként.

444/2012 sz.
határozat
a Gútai Városi Rendőrség 2012-es év I. félévi tevékenységéről szóló jelentéshez
Gútai Városi Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Városi Rendőrség 2012-es év I. félévi tevékenységének kiértékelését
445/2012 sz.
határozat
Gúta Város 9/2012 sz. általános kötelező érvényű rendeletének bírsági jegyzékéről szóló
javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ javasolja
1. Gúta Város 9/2012 sz. általános kötelező érvényű rendeletének 9 §-hoz előterjesztett anyag
alapján használni a bírsági jegyzéket 2012.11.1-től
446/2012 sz.
határozat
az STKO N-14 R.t. 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a szilárd kommunális hulladéklerakat -14 R.t. Neded 2011. évi gazdálkodásáról szóló
jelentést
447/2012 sz.
határozat
Gúta Város ártérképéről szóló javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a lakások és családi házak építését és beruházási építkezés célját szolgáló területek
ártérképét a város beépített részében és a külterületeken mint „Gúta Város vagyonával
történő gazdálkodás alapelvei 1 sz. mellékletét” a következő képpen:
I. a lakások és családi házak építését és beruházási építkezés célját szolgáló területek
ártérképe a
város beépített részében és a külterületeken:
- 1 sz. lokalitás (központi városi zóna)
30,00 €/m2
- 2, 3 sz. lokalitás
15,00 €/m2
- 4 sz. lokalitás (Dankó Pista telep)
7,00 €/m2
- 5 sz. lokalitás (déli zóna)
-Bi1, Bi2/2 lokalitás
(családi házak)
20,00 €/m2
- Bh1 (lakótömbök)
50,00 €/m2
- 6, 7 sz. lokalitás
8,00 €/m2
- 8 sz. lokalitás (Dögös)
9,00 €/m2
- 9 sz. lokalitás (Csörgő rekreációs terület)
20,00 €/m2
- minden terület, amely a város területfejlesztési terve alapján
családi ház építésére szolgál
10,00 €/m2

- belterület – Nagysziget, Nagygúta – Örtény
6,50 €/m2
- külterület és az összes terület, amelynk a e besorolása nem lehetséges
a fenti lokalitások egyikébe sem
5,00 €/m2
A felsorolt lokalitások meghatározása összhangban van a Gúta Város számára
jóváhagyott területfejlesztési tervvel
II. a használati jog utólagos legalizációjával kapcsolatos területek eladási árának
meghatározása:
- a központi városi zónában
5,00 €/m2
- a beépített terület többi része
5,00 €/m2
- külterületeken
5,00 €/m2
B./ megszünteti
1. a 2012.02.06-án jóváhagyott 263/2012-A/1 sz. a város tulajdonában lévő területek
ártérképét tartalmazó határozatot - „A város vagyonával történő gazdálkodás alapelveinek
1 sz. melléklete”
448/2012 sz.
határozat
a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 2043/1 sz. parcella egy részének megvásárlására vonatkozó
kérelemhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Tóth Aladár, Gúta, Prágai tér 2222/24 sz. alatti lakosnak a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett
Gúta Város kataszterében lévő 2043/1 sz. parcella egy részének megvásárlására vonatkozó
kérelmét
2. a Prágai tér 35 sz. ház lakóközösségének a Gúta Város kataszterében lévő 2043/1 sz.
parcella egy részének megvásárlására vonatkozó kérelmét
B./ nem hagyja jóvá
1. versenytárgyalás meghirdetését a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 2043/1 sz. parcella egy
részének eladására
449/2012 sz.
határozat
a KRAMIX Kft., Gúta, Kereszt utca 1362/2, kérelméhez a Gúta Város kataszterében lévő „C”
regisztrációban vezetett 1396/2 sz. parcella egy részének megvásárlására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ nem hagyja jóvá
1.a Gúta Város kataszterében lévő 4941 sz tulajdonlapon a „C” regisztrációban vezetett
1396/2 sz. parcella egy részének – 150 m2 egyéb terület - eladását a KRAMIX Kft., Gúta,
Kereszt utca 1362/2, részére
450/2012 sz.
határozat
a Gutte Kft., Gúta, Fűzfa utca 13, kérelméhez a „C” regisztrációban vezetett 5690/3, 5690/4,
5690/8 sz. parcella és az 5690/3 sz. parcellán lévő 3-as épületjegyzékszámú épület
megvásárlására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város az SZNT 138/1991 sz. törvénye 9a) § 8 bek. e) pontja értelmében
kinyilvánította eladási szándékát az alábbi Gúta kataszterében lévő 4941 sz.

tulajdonlapon vezetett alábbi ingatlanok eladására:
- a „C” regisztrációban vezetett 5690/3 sz. parcella – 296 m2 beépített terület és udvar
- a „C” regisztrációban vezetett 5690/4 sz. parcella – 3767 m2 beépített terület és udvar
- a „C” regisztrációban vezetett 5690/8 sz. parcella – 87 m2 kert
- 3-as épületjegyzékszámú épület – lakóház a „C” regisztrációban vezetett 5690/3 sz.
parcellán a becsléssel meghatározott vételárért különleges szempontokat figyelembe véve
B./ jóváhagyja
1. 14 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő 3/5-ét képezik, az SZNT 138/1991
sz. törvénye 9a) § 8 bek. e) pontja értelmében – tulajdonjog átvezetését különleges
szempontokat figyelembe véve (a vásárló a területen betongyárat épített, amivel
munkahelyeket hozott létre és további építkezésekkel új munkahelyeket teremt a város
lakosai számára) – az alábbi ingatlanok eladását:
- a „C” regisztrációban vezetett 5690/3 sz. parcella – 296 m2 beépített terület és udvar
- a „C” regisztrációban vezetett 5690/4 sz. parcella – 3767 m2 beépített terület és udvar
- a „C” regisztrációban vezetett 5690/8 sz. parcella – 84 m2 kert
- 3-as épületjegyzékszámú épület – lakóház Gúta Város kataszterében a 4941 sz.
tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 5690/3 sz. parcellán a Gutte Kft., Gúta,
Fűzfa utca 13, részére, melynek képviselője Bc. Lengyel István, a társaság ügyvezetője,
30.900,-€-s vételárért a 2011.09.20-án kelt 32/2011 sz. szakértői vélemény alapján. Az
átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő téríti.
451/2012 sz.
határozat
az INNOVTRADE Kft., Komárno, Svätoondrejská 11/5, kérelméhez nem lakáscélú helyiség
bérlésére a Templom tér 32 sz. alatti adminisztratív épületben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 14 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik,
különleges szempontokat figyelembe véve, nem lakáscélú helyiség bérlését az
INNOVTRADE Kft., Komárno, Svätoondrejská 11/5, részére irodai célokra a Templom
tér 32 sz. alatti adminisztratív
épületben – 1.13 sz. helyiség és közös helyiségek – 15,25
m2 – melyek éves bérlete összesen 26,56 €/m2 + rezsiköltség – meghatározatlan időre
2012.11.1-jei hatállyal.
452/2012 sz.
határozat
a Gúta Város tulajdonában az Ipari zónában lévő 28451/197 sz. 4,0221 ha parcella 1 éves
bérlésére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére vonatkozó kérelem megkötésének
javaslatához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Gúta Város bérbe adási szándékának közzétételét a Gúta Város kataszterében lévő, 4941 sz
tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett mezőgazdasági területre vonatkozóan:
- a 28451/197 sz. parcella egy része – 4,0221 ha egyéb terület – a város hivatali
hirdetőtábláján és a város weboldalán

A szándékra kérvényt nyújtott be:
a) 2012.10.17-én Kalmár Ladislav, Gúta, templom tér 23, aki 80,40 €-t ajánlott
hektáronként
b) 2012.10.23-án Pál Tibor, Gúta, Duna utca 1, aki 100,- €-t ajánlott hektáronként
c) 2012.10.23-án Mihalics Ladislav, Gúta, Munka utca 23, aki 105,- €-t ajánlott
hektáronként
B./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését Kalmár Ladislavval, Gúta, Templom tér 23, az Ipari zónában
lévő, 4941 sz. tulajdonlapon „C regisztrációban vezetett mezőgazdasági terület bérlésére
- a 28451/197 sz. parcella egy része – 4,0221 ha egyéb terület – 1 évre 110,- €/ha évi
bérleti díjért
453/2012 sz.
határozat
a 2012.10.24-én lebonyolított a város mezőgazdasági területeinek bérlésére vonatkozó
versenytárgyalás kiértékeléséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2012.10.24-én lebonyolított a városnak a „Kövecses” lokalitásban lévő mezőgazdasági
területeinek bérlésére vonatkozó versenytárgyalás kiértékeléséről szóló jelentést
B./ jováhagyja
1. a „Kövecses” lokalitásban, Gúta kataszterében lévő mezőgazdasági terület bérlését:
a.) Kalmár Ladislav, Gúta, Templom tér 23, részére - 7200/8 sz. parcella – 5 ha – 5 évre
2012.10.29-től 1.275,- € éves bérleti díjért, ami a versenytárgyaláson a legmagasabb
ajánlott ár.
A letétbe helyezett összeg, ami 72,20 €, beleszámítódik az első évi bérleti díjba, és az első
negyedévi bérleti díjat (300,70 €) 2012.11.29-ig kell kifizetni
b.) Kalmár Ladislav, Gúta, Templom tér 23, részére - 7200/1 sz. parcella – 5 ha – 5 évre
2012.10.29-től 1.275,- € éves bérleti díjért, ami a versenytárgyaláson a legmagasabb
ajánlott ár.
A letétbe helyezett összeg, ami 72,20 €, beleszámítódik az első évi bérleti díjba, és az első
negyedévi bérleti díjat (300,70 €) 2012.11.29-ig kell kifizetni
2. Amennyiben a bérlő legkésőbb 2012.11.29-ig nem fizeti ki a negyedévi bérleti díjat, ami
601,40 €, Gúta Város eláll a szerződéstől.
454/2012 sz.
határozat
a nyitrai Nyugat-Szlovákiai Vízművek R.t. tárgyi teher létrehozására vonatkozó kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 15 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a T.t.
369/1990 sz. törvény 11§ 4 bek. a.) pontja értelmében a 33328/14-Va/2012 sz.
térítésmentes tárgyi teher létrehozására vonatkozó előszerződés aláírását a nyitrai
Nyugat-Szlovákiai Vízművek R.t. javára a társaság képviselőjével, Doc. Ing. Dvonč
Jozef, CSc. és Ing. Tarič Jozef igazgatósági tagokkal Gúta Város kanalizációs
csatornarendszerének kiépítése és üzemeltetése céljából – közérdek.

2. 15 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a T.t.
369/1990 sz. törvény 11§ 4 bek. a.) pontja értelmében, 33328/14-Va/2012 sz. térítésmentes
tárgyi teher létrehozására vonatkozó előszerződés aláírását a nyitrai Nyugat-Szlovákiai
Vízművek Rt. javára a társaság képviselőjével, Doc. Ing. Dvonč Jozef, CSc. és Ing.
Tarič Jozef igazgatósági
tagokkal Gúta Város kanalizációs csatornarendszerének kiépítése és üzemeltetése céljából
– közérdek.
455/2012 sz.
határozat
a templom tér 2 sz. alatti bérlakások bérleti szerződéseinek felújításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 12 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, bérleti
szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel az 1. sz. melléklet alapján a Templom tér 2 sz.
alatt 2012.12. 1- től 2013. 11. 30-ig Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás
alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve. Az 1
sz. mellékletben feltüntetett bérlők a bérleti szerződés felújításakor letétbe helyeznek 1
havi tiszta bérletnek megfelelő összeget
2. 13 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik, bérleti
szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel a 2. sz. melléklet alapján a Templom tér 2 sz.
alatt 2012.12. 1- től 2013. 11. 30-ig Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás
alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve. A 2 sz.
mellékletben feltüntetett bérlők a bérleti szerződés felújításakor letétbe helyeznek 6 havi
tiszta bérletnek megfelelő összeget
456/2012 sz.
határozat
bérleti szerződések megkötéséhez a Radnóti utcai és a Dankó Pista telepi városi
bérlakásokban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését Oskar Ledeckývel és feleségével Tímeával, lakhely Gúta,
Ľ.Podjavorinskej,16, a Partizán u. 7/1 sz. bérlakásra 2012. nov. 1-től 2013. okt.31-ig és 9
havi bérletnek megfelelő összeg letétbe helyezését. Az előterjesztett bérleti szerződés
megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá Gúta Város
vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében különleges
szempontokat figyelembe véve.
2. bérleti szerződés megkötését Sztojka Ladislavval és élettársával Sztojková Angelikával,
lakhely Gúta, Radnóti utca 42/4, 2012. dec. 1-től 2013. nov. 30-ig Gúta Város
vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében különleges
szempontokat figyelembe véve. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város
Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.
3. bérleti szerződés megkötését Némethová Máriával és élettársával Fridrich Bobcsokkal,
lakhely Gúta, Radnóti utca 42/7, 2012. nov. 1-től 2013. okt.31-ig Gúta Város vagyonával
történő gazdálkodás alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében különleges szempontokat
figyelembe véve. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselőtestülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

4. bérleti szerződés megkötését Pethesová Erikával és élettársával Lakatos Mariánnal, lakhely
Gúta, Radnóti utca 42/11, 2012. nov. 1-től 2013. okt.31-ig Gúta Város vagyonával
történő gazdálkodás alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében különleges szempontokat
figyelembe véve. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselőtestülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.
5. a Dankó Pista telep 71/2 sz. bérlakás kiutalását Bartalosová Zlata és élettársa Gábor Ján
részére, lakhely Gúta, 2012. nov. 1-től 2013. okt. 31-ig Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében. Az előterjesztett bérleti szerződés
megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá
6. a Radnóti utca 42/9 sz. bérlakás kiutalását Molnár Miklós és felesége Kristína részére,
lakhely Gúta, Ngysziget 226, 2012. nov. 1-től 2013. okt. 31-ig Gúta Város vagyonával
történő gazdálkodás alapelvei 20.sz. cikkelye értelmében. Az előterjesztett bérleti
szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá
457/2012
határozat
Gúta Város kataszterében lévő közterületek bérlésére – ingyenes használatára vonatkozó
kérelmekhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 15 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint 3/5-ét képezik, Gúta
Város kataszterében lévő közterület bérlésére – ingyenes használatára vonatkozó
szerződés megkötését – 1635 sz. parcella egy része, alapterülete 12,35 m2 a Mester
utcában a bolt előtti részen. A bolt az 1560 sz. parcellán áll. A szerződést Gúta Város a
kérelmezővel, Borgula Ondrejjal, Gúta, Madách utca 2979/12, köti meg 10 évre egy
hónapos felmondási idővel parkoló kiépítése céljára a bolt látogatói valamint a
nyilvánosság számára a kérelmező saját költségére. A szerződés annak a város
weboldalán történő közzététele utáni napon lép érvénybe.
2. 14 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint 3/5-ét képezik, Gúta
Város kataszterében lévő közterület bérlésére – ingyenes használatára vonatkozó
szerződés megkötését – 279/1 sz. parcella egy része, alapterülete 36 m2 a Fő utca 31 sz.
alatt lévő a M-BIKES bolt előtti részen. A szerződést Gúta Város a kérelmezővel, Marosi
Ladislavval, Gúta, Novomeský utca 9, köti meg 10 évre egy hónapos felmondási idővel
parkoló kiépítése céljára a bolt látogatói valamint a nyilvánosság számára a kérelmező
saját költségére. A szerződés annak a város weboldalán történő közzététele utáni napon
lép érvénybe.
458/2012
határozat
energetikai audit elvégzésére vonatkozó szerződés megkötéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a PROEN Kft.- vel, Bratislava, Hattalova 12/A, megkötött, energetikai audit elvégzésére
vonatkozó szerződést, melynek kiadásait Gúta Város a saját költségvetéséből a
hőberendezések bérleti díjából fedez

B./ feladatul adja a városi hivatalnak
1.a költségek bedolgozását – 11.940,- € ÁFÁ-val- a város 2013. évi költségvetésébe
Felelős: Ing. Oremová Klára
459/2012
határozat
a társult villamosenergia-szolgáltatásról szóló szerződéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a társult villamosenergia-szolgáltatásról szóló szerződést a 2013-as évre Gúta Város és a
Nyugat- Szlovákiai Energetikai Vállalat Energia Rt., Bratislava, Čulenova 6, szolgáltató
között
B./ megbízza
1. a város polgármesterét a társult villamosenergia-szolgáltatásról szóló szerződés aláírásával
a 2013-as évre Gúta Város és a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat Energia Rt.,
Bratislava, Čulenova 6, szolgáltató között
460/2012
határozat
a szabadidőközpont jogalanyiságra történő átállási folyamatának leállításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a szabadidőközpont jogalanyiságra történő átállási folyamatának leállítását, a jogalanyi
intézménnyé válás új határideje 2013.09.01.
461/2012
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Naugdíjas Napközi Otthon szignalizációs berendezése
beszerzésének és beszerelésének tárgyában végzett közbeszerzésről szóló jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Naugdíjas Napközi Otthon szignalizációs berendezése - páciens
–
nővér - beszerzésének és beszerelésének tárgyában végzett közbeszerzésről szóló
jelentést a következő képpen:
A tárgyalt beruházás kivitelezője a 2012.10.24-én kiértékelt ajánlatok alapján a
DATACOM Systems Kft., Křižkovského 112/6, Val. Meziříčí, Cseh Köztársaság, lesz.
Az általa ajánlott beruházási összeg 47 782,58 € ÁFÁ-val.
462/2012
határozat
a pénzügyi bizottság 2012.10.22-én kelt figyelmeztetéséhez a részesedési adó kedvezőtlen
alakulására
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a pénzügyi bizottság 2012.10.22-én kelt figyelmeztetését az iskolák, iskolai intézmények
illetve a város többi intézményét a részesedési adó kedvezőtlen alakulására, mely

várhatóan cca. 100 ezer €-val lesz kevesebb, amely a város eredeti hatáskörébe tartozó
intézmények pénzügyi forrásának 45 %-a. A városi költségvetés novemberi
módosításának feladata lesz az egyes költségvetési tételek visszamenőleges redukálása
(eredeti és önkormányzati), mivel a részesedési adó kieső részét a város saját bevételi
forrásból pótolni nem képes.
463/2012
határozat
a gútai Szent Rozália park kihasználásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ elfogadja az alábbi nyilatkozatot
1. Gúta Város mint a Gúta kataszterében lévő 1396/2 sz. parcella tulajdonosa kijelenti, hogy
nem fogja eladni a fent említett területet, sem annak részét, nem teszi lehetővé más
személyek részére (sem fizikai sem jogi) az ingatlannal történő bármilyen rendelkezést.
Az érvényben levő területfjlesztési terv módosításával a terület kihasználásának
funkcióját meghagyja, az eredeti terjedelmében és formájában meghagyja a zóna
területfejlesztési tervében jóváhagyott kötelező jellegű szabályozásokkal összhangban.

H o r v á t h Árpád
polgármester

