Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 25. üléséről 2012.12.19-én
491/2012 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda alapítólevelének 5. sz. függelékéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Az Erdei Utca 10 sz. Óvoda alapítólevelének 5. sz. függelékét
492/2012 sz.
határozat
a 2012.1.8. és 2013.2.28. között a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta – Királynérét és
vissza útvonalon közlekedő iskolabusz üzemeltetéséről szóló javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2012.1.8. és 2013.2.28. között a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta – Királynérét
és vissza útvonalon közlekedő iskolabusz üzemeltetéséről szóló javaslatot
B./ jóváhagyja
1. a 2012.1.8. és 2013.2.28. között a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta – Királynérét
és vissza útvonalon közlekedő iskolabusz üzemeltetésének előzetesen megállapított költségeit
– cca 1.700,- € összegben a város költségvetéséből az iskolák és iskolai intézmények
rekonstrukciója céljára létrehozott tartalékból
2. az iskolabusz üzemeltetésének ideiglenes beszüntetését 2013.2.28-tól a Gúta – Pacsérok és
vissza, valamint a Gúta – Királynérét és vissza útvonalon pénzhiány miatt
C./ feladatul adja
1. A közös tanügyi hivatalnak 2012. december végéig elvégezni és kiértékelni a 2012.1.8. és
2013.2.28. között a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta – Királynérét és vissza
útvonalon közlekedő iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárást
493/2012 sz.
határozat
a város költségvetéséből a város 17/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelete értelmében
nyújtandó dotáció szétosztásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a város költségvetéséből a város 17/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelete
értelmében nyújtandó dotáció szétosztását 63.000,- € összegben az alábbi módon:
a.) kultúrára:
4.000,-€
b.) sportra
59.000,-€

494/2012 sz.
határozat
a „Magyarország – Szlovákia 2007 – 2013 – határon átnyúló együttműködés - Pons Danubii
határ menti régió„ elnevezésű projekt előfinaszírosási kérelméről szóló tájékztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Pons Danubii Komárno kérelmét a HUSK projektek előfinanszírozására
B./ jóváhagyja
1. a Crossing bordes by Informationin the Pons Danubii Border Region előfinanszírozását
9.202,- €-s összeggel azzal, hogy a pénzösszeg 2014-ben visszafizetésre kerül
C./ levette a programról
1. a Pons Danubii társaságnak a Workmarket projekt előfinanszírozására vonatkozó kérelmét
2. a Komárno – Komárno – Kolárovo kerékpárút előfinanszírozására voantkozó kérelmét
D./ kéri a polgármestert
1. komplett anyag előterjesztésére (főként a Komárno – Komárno – Kolárovo kerékpárút
finanszírozási feltételeit) a projekt finanszírozási körülményeinek és a tulajdonviszonyoknak a
határidő: a legközelebbi KT ülés
tisztázását követően a Pons Danubii igazgatójával
495/2012 sz.
határozat
a 2013 – 2015-ös időszak költségvetési javaslatához, programköltségvetési javaslatához és a
költségvetéses és járulékos intézményekhez való pénzügyi viszonyhoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város költségvetési javaslatát a 2013-2015-ös időszakra és a költségvetéses és járulékos
intézményekhez való pénzügyi viszonyt
2. A város főellenőrének álláspontját a 2013-as költségvetési javaslathoz és a 2013-2015-ös
időszakra vonatkozó költségvetési javaslathoz
B./ jóváhagyja
1. a város költségvetését a 2013-as évre az előterjesztett javaslat szerint
2. a kapitális kiadások realizálását a kapitális bevételekkel összhangban
C./ feladatul adja
1. a járulékos intézményeknek saját költségvetés kidolgozását a 2013-as évre, ebbe
beledolgozni a város által nyújtott évi járulékot, és jóváhagyásra előterjeszteni a KT februári
ülésére
Felelősök: az intézmények igazgatói
Határidő: a KT februári ülése
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság és a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökeinek
a KT februári ülésére előterjeszteni a dotáció szétosztását
Felelősök: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: a KT februári ülése

3. az iskolaügyi osztály vezetőjének az iskolai intézmények igazgatóival együttműködve
kidolgozni a saját költségvetésüket a 2013-as évre a kerületi iskolaügyi hivatal által
megszabott limitek betartása mellett a T.t. 668/2004 sz. kormányrendeletében foglalt
módosított normatívákkal összhangban
Felelősök: iskolaügyi osztály vezetője,
iskolák és iskolai intézmények igazgatói
Határidő: a KT februári ülése
4. a Gútai Idősek Otthona és Nyugdíjas Napközi Otthon igazgatójának kidolgozni a saját
költségvetését a 2013-as évre a SZK Pénzügyminisztériuma által megszabott limit alapján
Határidő: a KT februári ülése
5. a sport- és ifjúságnevelési bizottság elnökének előterjeszteni a pénzelosztást a város által a
2013-as évben rendezendő sporteseményekre Határidő: a KT februári ülése
496/2012 sz.
határozat
a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok 2012. évi tevékenységéről szóló
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok 2012. évi tevékenységéről szóló
jelentést
- pénzügyi és városvagyoni
- vállalkozói, mezőgazdasági és régiófejlesztési
- szociális, egészség- és lakásügyi
- építésügyi és területfejlesztési
- árvíz- és környezetvédelmi
- kultúra és kulturális örökség
- iskolaügyi és művelődési
- sport- és ifjúságnevelési
- közrendvédelmi
B./ visszahívja
1. elfoglaltság miatt Šáli Mariant az árvíz- és környezetvédelmi bizottság tagságából
497/2012 sz.
határozat
közterület sajátos használatára vonatkozó kérelemhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város közzé tette közterület bérbe adási szándékát Gúta Város kataszterében a
Templom téren – 838/1 sz. parcella egy része – 1 db tájékoztató berendezés elhelyezése
céljára, melynek terjedelme 1 m2
A közzé tett szándékra kérvényt nyújtott be: Őszi Július, lakhelye Komárom, Odborárov
3560/15.

B./ jóváhagyja
1. 16 képviselő beleegyezésével, akik a jelenlevő képviselők több mint 3/5-ét képezik,
közterület használatára vonatkozó szerződés megkötését – közterület bérlését - Gúta Város
kataszterében a zöldövezetben a c. II/573 mellett a Templom téren – a 838/1 sz. parcella egy
részén – a Komáromi Regionális Útkezelőségi és Útkarbantartási Vállalat és a Komáromi
Járási Rendőrség Igazgatósága irányelveinek betartása mellett, 1 db tájékoztató berendezés
elhelyezésére – 1250x80 mm, napi 0,15 €/m2 -ért meghatározatlan időre, 1 hónapos
felmondási idővel. A szerződés, annak a város weboldalán történő megjelentetése utáni napon
lép hatályba.
498/2012 sz.
határozat
az Újvári utcában a 2536/72 sz. parcellán lévő 3603-as épületjegyzékszámú dupla garázs
bérlésére vonatkozó kérelemhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség bérlését Molnár Tibor, Liget utca 2556/53 sz. alatti gútai lakos
részére gépjármű-javítás céljára – 100,32 m2 terjedelmű, 3603-as épületjegyzékszámú dupla
garázs és működtetési helyiség a 2536/72-es sz. parcellán Gútán az Újvári utca 13 sz. alatt évi
7,- €/m2 árért meghatározatlan időre 2013.01.01-től. A bérlést a képviselő-testület 17
képviselő beleegyezésével hagyja jóvá, akik az összes képviselő több mint 3/5-ét képezik,
különleges szempontokat figyelembe véve.

H o r v á t h Árpád
polgármester

