Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án
499/2013 sz.
határozat
a Pd 116/12-6 számú, Gúta Város 3/2010 sz., a szeszesital közterületen történő árusításának
és fogyasztásának korlátozásáról és tiltásáról szóló, általános kötelező érvényű rendeletével
kapcsolatos ügyészi tiltakozáshoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2012.12.20-án kelt Pd 116/12-6 számú, Gúta Város 3/2010 sz., szeszesital közterületen
történő árusításának és fogyasztásának korlátozásáról és tiltásáról szóló, általános kötelező
érvényű rendeletével kapcsolatos ügyészi tiltakozást
B./ eleget tesz
1. a 2012.12.20-án kelt Pd 116/12-6 számú, a Gúta Város Képviselő-testülete által 2010.3.1jén a 772/2010 sz. alatt jóváhagyott 3/2010 sz., a szeszesital árusításának és
fogyasztásának közterületen történő árusításának ill. fogyasztásának korlátozásáról és
tiltásáról szóló, általános kötelező érvényű rendeletével kapcsolatos ügyészi tiltakozásnak
C./ megszünteti
1. a Gúta Város Képviselő-testülete által 2010.3.1-jén a 772/2010 sz.alatt jóváhagyott 3/2010
sz., a szeszesital közterületen történő árusításának ill. fogyasztásának korlátozásáról és
tiltásáról szóló, általános kötelező érvényű rendeletét
D./ kéri
1. a város polgármesterét új, a szeszesital árusításának és fogyasztásának közterületen történő
árusításának ill. fogyasztásának korlátozásáról és tiltásáról szóló általános kötelező érvényű
rendelet elkészítését
Határidő: 2013 március
500/2013 sz.
határozat
a Pd 118/12-7 számú, a Gúta Város 9/2012 sz., a Gúta Város 9/2012 sz., a kutyatartás
némely feltételeiről és a közterületen történő kutyavezetésről szóló általános kötelező
érvényű rendeletével kapcsolatos ügyészi tiltakozáshoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2012.12.20-án kelt Pd 118/12-7 számú, Gúta Város 9/2012 sz., a kutyatartás némely
feltételeiről és a közterületen történő kutyavezetésről szóló általános kötelező érvényű
rendeletével kapcsolatos ügyészi tiltakozást
B./ eleget tesz
1. a 2012.12.20-án kelt Pd 118/12-7 számú, a Gúta Város Képviselő-testülete által
2010.10.1- jén a 419/2012 sz. alatt jóváhagyott 9/2012 sz., a kutyatartás némely
feltételeiről és a közterületen történő kutyavezetésről szóló általános kötelező érvényű
rendeletével kapcsolatos ügyészi tiltakozásnak
C./ megszünteti
1. a Gúta Város Képviselő-testülete által 2012.10.1-jén a 419/2012 sz.alatt jóváhagyott
9/2010 sz., a kutyatartás némely feltételeiről és a közterületen történő kutyavezetésről
szóló általános kötelező érvényű rendeletét

D./ kéri
1. a polgármestert új, a kutyatartás némely feltételeiről és a közterületen történő
kutyavezetésről szóló általános kötelező érvényű rendelet elkészítését
Határidő: 2013 március
501/2013 sz.
határozat
Gúta Város 1/2013 sz., a művészeti alapiskola diákjára,
az óvodát ill. más, Gúta Város területén lévő iskolai intézményt látogató gyermekre,
ill. a szabadidőközpontot látogató gútai lakhellyel rendelkező gyermekre
eső működési és bérköltségekhez való hozzájárulás összegét meghatározó általános
kötelező érvényű rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 1/2013 sz., a művészeti alapiskola diákjára, az óvodát ill. más, Gúta
Város területén lévő iskolai intézményt látogató gyermekre, ill. a szabadidőközpontot
látogató gútai lakhellyel rendelkező gyermekre eső működési és bérköltségekhez való
hozzájárulás összegét meghatározó általános kötelező érvényű rendelete, 2013.1.11-től a
város hivatali tábláján ki volt függesztve
2. az észrevételezési eljárás keretén belül PaedDr. Madarász Róbert képviselő 2013.1.23-án
benyújtotta észrevételeit, amelyek kiértékelésre kerültek, és 2013.1.25-én előterjesztésre
kerültek a képviselők elé
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 1/2013 sz., a művészeti alapiskola diákjára, az óvodát ill. más, Gúta Város
területén lévő iskolai intézményt látogató gyermekre és a szabadidőközpontot látogató
gútai lakhellyel rendelkező gyermekre eső működési és bérköltségekhez való hozzájárulás
összegét meghatározó általános kötelező érvényű rendeletét PaedDr. Madarász Róbert
képviselő észrevételeinek belefoglalásával
502/2013 sz.
határozat
Gúta Város 2/2013 sz, az óvodai, művészeti alapiskolai, iskolaklubi, szabadidőközponti és
iskolai étkezdei költségek részleges térítésének módját és összegét meghatározó általános
kötelező érvényű rendeletéhez, amellyel módosul és kiegészül a 7/2008, 2/2009, 2/2010,
2/2011, 7/2011 és a 3/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelet
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 2/2013 sz, az óvodai, művészeti alapiskolai, iskolaklubi és
szabadidőközponti és iskolai étkezdei költségek részleges térítésének módját és összegét
meghatározó általános kötelező érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül a
7/2008, 2/2009, 2/2010, 2/2011, 7/2011 és a 3/2012 sz. általános kötelező érvényű
rendelet, 2013.1.11-től a város hivatali tábláján ki volt függesztve
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a pénzügyi bizottság 2013. január 21-én, az
iskolaügyi bizottság 2013. január 23-án, Ing. Tóth Éva főellenőr 2013. január 24-én és
Ing. Bc. Némethová Iveta 2013. január 24-én nyújtotta be észrevételeit. Az észrevételek,
kiértékelés után, 2013. január 25-én előterjesztésre kerültek a képviselők elé

B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 2/2013 sz, az óvodai, művészeti alapiskolai, iskolaklubi és szabadidőközponti
és iskolai étkezdei költségek részleges térítésének módját és összegét meghatározó
általános kötelező érvényű rendeletét, amellyel módosul és kiegészül a 7/2008, 2/2009,
2/2010, 2/2011, 7/2011 és a 3/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelet a kiértékelt
észrevételek belefoglalásával
503/2013 sz.
határozat
Gúta Város 3/2013 sz. általános kötelező érvényű rendeletéhez, amellyel megszűnik a város
3/2008 sz., a város költségvetéséből a városrészekből beutazó gyermekek és kíséretük
számára nyújtandó hozzájárulásról szóló általános kötelező érvényű rendelete
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1.a javaslat Gúta Városa 3/2013 sz. általános kötelező érvényű rendeletére, amellyel
megszűnik a város 3/2008 sz., a város költségvetéséből a városrészekből beutazó
gyermekek és kíséretük számára nyújtandó hozzájárulásról szóló általános kötelező
érvényű rendelete, 2013.1.11-től a város hivatali tábláján ki volt függesztve
2. az észrevételezési eljárás során nem került sor semmilyen észrevétel beterjesztésére
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 3/2013 sz. általános kötelező érvényű rendeletét, amellyel megszűnik a város
3/2008 sz., a város költségvetéséből a városrészekből beutazó gyermekek és kíséretük
számára nyújtandó
hozzájárulásról szóló általános kötelező érvényű rendelete, az előterjesztett javaslat szerint
504/2013 sz.
határozat
az iskolaügy szerződéseihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. kölcsönzési szerződés megkötését Gúta Város és az Erdei Utca 10 sz. Óvoda között
2013.03.01- jei hatállyal meghatározatlan időre. A kölcsönzött vagyon a 2012.12.31-ével
elvégzett leltár alapján: a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 1384/1, 1384/5, 1384/7
parcellaszámú telek és épületek Gúta Város kataszterében, melyek összterülete 3737,34
m2,
Telek: (031)
beszerzési érték: 16546,90 €
Épületek: (021)
beszerzési érték: 2065,06 €
Összesen:
beszerzési érték: 18611,96 €
2. A Brünni Téri Óvodával a 2012.10.1-jei 404/2012 sz. képviselő-testületi határozat alapján
megkötött kölcsönzési szerződés 1 sz. kiegészítését . A kiegészítéssel az ingatlanok
kikerülnek a szerződés tárgyából. A szerződés tárgyát csak z Erdei Utca 8 sz.alatt lévő
ingóságok képezik a magyar tanítási nyelű osztályok részére
3. a 4941 sz tulajdonlapon vezetett, Gúta Város kataszterében lévő ingatlan kezelőségének
átvezetését Gúta Városról, melynek képviselője Horváth Árpád polgármester, az Erdei Utca
10 sz. Óvoda kezelőségébe, melynek képviselője Pálovicsová Helena, az intézmény
igazgatója, 2013.03.01-jével. A szeződés tárgyát az alábbi vagyon képezi:
a) a „C” regisztrációban vezetett 1383/1 sz. parcella – 5328 m2 beépített terület és
udvar, melynek beszerzési ára 26533,44 €

b) a „C” regisztrációban vezetett 1383/2 sz. parcella – 903 m2 beépített terület és
udvar, melynek beszerzési ára 4496,94 €
c) a „C” regisztrációban vezetett 1383/3 sz. parcella – 58 m2 beépített terület és
udvar, melynek beszerzési ára 288,84 €
d) a „C” regisztrációban vezetett 1383/4 sz. parcella – 21 m2 beépített terület és
udvar, melynek beszerzési ára 104,58 €
e) a „C” regisztrációban vezetett 1383/5 sz. parcella – 552 m2 beépített terület és
udvar, melynek beszerzési ára 2746,96 €
f) a „C” regisztrációban vezetett 1383/9 sz. parcella – 696 m2 beépített terület és
udvar, melynek beszerzési ára 3466,08 €
g) az óvoda 2129-es épületjegyzékszámú épülete a „C” regisztrációban vezetett
1383/2 sz. parcellán lévő épülete, melynek beszerzési ára 96819,39 €
h) a 2448-as épületjegyzékszámú raktár a „C” regisztrációban vezetett 1383/3 sz.
parcellán, a 2012.12.31-ei beszerzési áron
i) a 2449-es épületjegyzékszámú raktár a „C” regisztrációban vezetett 1383/4 sz.
parcellán, a 2012.12.31-ei beszerzési áron
4. Ingóság kezelőségének átvezetéséről szóló szerződés megkötését Gúta Város és az Erdei
Utca 10 sz. Óvoda között 2013.03.01-től meghatározatlan időre. A szerződés tárgyát az
Erdei Utca 10 sz. Óvoda és az Erdei utca 8 sz. alatt lévő szlovák tanítási nyelvű
kihelyezett osztályok működéséhez szükséges vagyon képezi az alábbi összetételben:
hosszú távú apró vagyon (028) a 2012.12.31-vel kimutatott könyvviteli értékben
apró vagyon OTE a 2012.12.31-vel kimutatott könyvviteli értékben.
Összesen: a 2012.12.31-vel kimutatott könyvviteli értékben
5. Ingóság kezelőségének átvezetéséről szóló szerződés megkötését Gúta Város és a Brünni
Téri Óvoda között 2013.03.01-től meghatározatlan időre. A szerződés tárgyát a Brünni
Téri Óvoda és az Erdei utca 8 sz. alatt lévő magyar tanítási nyelvű kihelyezett osztályok
működéséhez szükséges vagyon képezi az alábbi összetételben:
hosszú távú apró vagyon (028) a 2012.12.31-vel kimutatott könyvviteli értékben
apró vagyon OTE a 2012.12.31-vel kimutatott könyvviteli értékben
Összesen: a 2012.12.31-vel kimutatott könyvviteli értékben

505/2013 sz.
határozat
az alapiskolákba a 2013/2014-es tanévre 2013.1.28-ig beíratott gyermekek számáról szóló
tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az alapiskolákba a 20136/2014-es tanévre 2013.1.28-ig beíratott gyermekek számáról szóló
tájékoztató jelentést:
II. Rákóczi Ferenc AI
27 gyermek
Corvin Mátyás AI
30 gyermek
J.A.Komenský AI
18 gyermek
Egyházi AI és óvoda
16 gyermek

506/2013 sz.
határozat
a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta – Királynérét és vissza útvonalon közlekedő
iskolabusz üzemeltetésének kiértékeléséhez 2012.12.31-ig
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta – Királynérét és vissza útvonalon közlekedő
iskolabusz üzemeltetésének kiértékeléséhez 2012.12.31-ig
507/2013 sz.
határozat
szerződés megkötéséhez gyermekek szállítására a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta
– Királynérét és vissza útvonalon Fülöp Juraj vállalkozóval 2013.1.8-tól 2013. 2.28-ig a
közbeszerzési eljárás kiértékelése alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. szerződés megkötését gyermekek szállítására a Gúta – Pacsérok és vissza, valamint a Gúta
– Királynérét és vissza útvonalon Fülöp Juraj vállalkozóval 2013.1.8-tól 2013. 2.28-ig a
közbeszerzési eljárás kiértékelése alapján
508/2013 sz.
határozat
A „Gúta Város közvilágításának rekonstrukciója - keleti rész” - projekt, ITMS kód:
25120220310, Versenyképesség és gazdasági növekedés – operációs program
elnevezésű projekthez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A „Gúta Város közvilágításának rekonstrukciója - keleti rész” - projekt, ITMS kód:
25120220310, Versenyképesség és gazdasági növekedés – operációs program elnevezésű
projektről szóló jelentést
B./ nem hagyja jóvá
1. a KaHR-22VS-1001/0310/142 sz., nem visszatérítendő hitelről szóló szerződés aláírását a
SZK Gazdasági Minisztériumával a „Gúta Város közvilágításának rekonstrukciója –
Keleti rész” projekt megvalósítására
C./ megszünteti
1. a 2010.6.16-án kelt 834/2010 sz. képviselő-testületi határozat A./5 a.), b.) pontját, amely a
KaMR -22 VS-1001 „Gúta Város közvilágításának rekonstrukciója – Keleti rész” keretén
belüli vissza nem térítendő hitel iránti kérelem benyújtását tartalmazza
D./ feladatul adja
1. a városi hivatalnak hitelígéret kikérését a bankoktól a 2013. évre, és erről a képviselőtestület tájékoztatását
Felelős: Ing. Oremová Klára
Határidő: 2013 március

509/2013 sz.
határozat
A város területfejlesztési tervéhez – Gúta Város központi
zónája – 1 sz. változtatás és Gúta Város 4/2013 sz. általános kötelező érvényű
rendeletéhez, amely állandósítja Gúta Város településrendezési tervének – a város
központi zónájának egy részét – 1. sz. változtatás
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az észrevételek és álláspontok kiértékelését
B./ akceptálja
1. A Nyitrai Körzeti Hivatal álláspontját a 2013-322-2 sz. településrendezési
tervdokumentáció javaslat áttanulmányozásához
C./ jóváhagyja
1. A város településrendezési tervét – Gúta Város központi zónája – 1 sz. változtatás
2. Gúta Város 4/2013 sz. általános kötelező érvényű rendeletét, amely állandósítja Gúta Város
településrendezési tervének – a város központi zónájának egy részét – 1. sz. változtatás
D./ javasolja feladatul adni a városi hivatalnak
1. bebiztosítani a településrendezési terv tiszta másolatát - Gúta Város központi zónája – 1 sz.
változtatás
2. a településrendezési tervnek megfelelően regisztrációs lap elkészítését, és azt a
jóváhagyásról szóló határozattal együtt kézbesíteni a SZK Közlekedési, Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériumába
3. közzé tenni a településrendezési terv állandósított részeit az általános kötelező érvényű
rendelettel együtt
4. a T.t. 50/1976 sz. törvénye 28 §-ával összhangban a zóna jóváhagyott településrendezési
tervét rögzíteni
E./ megszünteti
1. Gúta Város 5/2008 sz, Gúta Város központi zónája településrendezési tervének
állandósított részéről szóló általános kötelező érvényű rendeletét
510/2013 sz.
határozat
a képviselő-testületi tagok és a szakbizottságok taglétszámának csökkentéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal által előterjesztett javsalatot a képviselő-testületi tagok és a szakbizottságok
taglétszámának csökkentését illatően a 2014-2018-as választási időszakra
2. Árgyusi Imrich képviselő által beterjesztett módosító javaslat tartalmát a a képviselőtestületi tagok létszámát illetően a 2014-2018-as választási időszakra
3. Fekete Attila képviselő által beterjesztett módosító javaslat tartalmát a a képviselő-testületi
tagok létszámát illetően a 2014-2018-as választási időszakra
4. Ing. Forró Tibor képviselő által beterjesztett módosító javaslat tartalmát a képviselőtestületi tagok létszámát illetően a 2014-2018-as választási időszakra

B./ nem hagyja jóvá
1. a községi rendezésről szóló 369/1990 sz. törvény 11 § 3 bek. alapján a képviselő-testületi
tagok 17-re történő csökkentését a 2014-2018-as választási időszakra
511/2013 sz.
határozat
a képviselő-testület és a városi tanács ütemtervéhez és a tárgyalások tartalmához a 2013-as
évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a képviselő-testület és a városi tanács ütemtervét és a tárgyalások tartalmát a 2013-as évre
az előterjesztett javaslat szerint
512/2013 sz.
határozat
az AGROTREND Kft.-nek a gútai kataszterben a 28471/1 sz. parcellán lévő 21,6713 ha
szántóföld bérlése átvételéről szóló kérelméhez – mint a Forró Vojtech, Gúta, Iskola utca 12/8
magánszeméllyel fennálló bérleti viszony folytatója
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város közzé tette bérbeadási szándékát a gútai kataszterben a 28471/1 sz. parcellán
lévő 21,6713 ha szántóföld bérlésére évi 2.461,73 €-ért közvetlen bérbeadási formában a
város hivatali hirdetőtábláján és a város weboldalán. A felhívásra kérvényt nyújtott be
Forró Vojtech, Gúta, Iskola utca 12/8, aki kéri Gúta Város és Forró Vojtech, Gúta, Iskola
utca 12/8, közötti bérleti viszony megszüntetését 2013.01.31-vel, és a vállalkozói
tevékenység folytatását a császtai székhelyű AGROTREND Kft.-vel, amelynek
képviselője – ügyvezetője Forró Vojtech, Gúta, Iskola utca 12/8, 2013.02.01-től 20 évre.
Az ajánlott bérleti díj 2.461,73 €.
B./ jóváhagyja
1. a 2011. június 1-jén Gúta Város és Forró Vojtech, Gúta, Iskola utca 12/8, között megkötött
bérleti szerződés befejezését a gútai kataszterben a 28471/1 sz. parcellán lévő 21,6713 ha
szántóföld bérlésére 2013.01.31-ével
2.bérleti szerződés megkötését a császtai székhelyű AGROTREND Kft.-vel, amelynek
képviselője
– ügyvezetője Forró Vojtech, Gúta, Iskola utca 12/8, 2013.02.01-től 2028.01.31-ig 15 évre
évi 2.461,- €-ért azzal a kikötéssel, hogy az aktuális bérleti díjat mindig Gúta Város
Képviselő- testülete hagyja jóvá
C./ feladatul adja a városi hivatalnak
1. tárgyalást kezdeményezni a bérlővel a II./563 sz állami út biztonságos megközelítését
lehetővé tevő út kiépítése tárgyában
Felelős: Ing. Mészáros Imrich
Határidő: 2013 február
513/2013 sz.
határozat
a bérleti szerződések megkötésére vonatkozó kérelmekhez és bérlakások kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Bérleti szerződés megkötését Csernava Štefannal, lakhely Gúta, Iskola utca 19/20, 2013.
febr. 1- től 2014. jan. 31-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.
2. Bérleti szerződés megkötését Kováčová Gabrielával és élettársával Sárközi Ondrejjal,
lakhely Gúta, Radnóti utca 40/2, 2013. márc. 1- től 2014. febr. 28-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 Farkas Matejjal , lakhely Gúta, Radnóti utca 42/6, 2013. febr.
1- től 2014. jan. 31-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.
4. Bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérbeadás formájában
Ferenczi Kornél, lakhely Gúta Oldalsó utca 2749/4 és élettársa Visnyeiová Csilla, lakhely
Gúta, Béke utca 55, részére a Mester utca 21/10 sz. lakásra 2013.02.01-től 2014.01.31-ig,
amennyiben a 2012.10.20-án érvénybe lépett 8/2012 sz. általános kötelező érvényű
rendelet 8 § 5 pontja alapján letétbe helyeznek 9 havi bérletnek megfelelő összeget.
Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös
többséggel hagyja jóvá.
5. Bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérbeadás formájában Csente
Zsuzsanna, lakhely Gúta, Petőfi sor 23, részére a Radnóti utca 40/30 sz. lakásra 13.02.01től 2014.01.31-ig
Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös
többséggel hagyja jóvá.
514/2013 sz.
határozat
a kijelölt műszaki berendezések – villany, gáz – revíziója tárgyában végzett piackutatásról
szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gúta Város tulajdonában lévő objektumok műszaki berendezéseinek revíziója tárgyában
végzett piackutatás kiértékelését
B./ jóváhagyja
1. szerződés megkötését a Gúta Város tulajdonában lévő objektumok műszaki
berendezéseinek revíziójára Kürti Attilával – ATTA, Vágfarkasd 1623, az érvényben lévő
törvények és belső előírások alapján elvégzett piackutatás kiértékelése alapján
515/2013 sz.
határozat
Kucserová Eva, lakhely Gúta, Malom utca 3143/28, a Híd utca 7 sz. alatti nem lakáscélú
helyiség bérlésére vonatkozó kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 16 képviselő beleegyezésével közvetlen bérlés formájában nem lakáscélú helyiség bérlését
Kucserová Eva – NEFELEJCS Temetkezés, Gúta, Malom utca 3143/28, részére a Híd utca

7 sz. épület (volt temetkezés) 104 sz. helyiségét áruraktározás céljára 2013.02.01-től
meghatározatlan időre. A helyiség alapterülete 19,45 m2, évi bérlete 7,- €/m2.
516/2013 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Nyugdíjas Napközi Otthon 2012.10.5-én kelt 147/2012 sz., nem
lakáscélú helyiség bérléséről szóló szerződésének kiegészítése
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a bérlet összegét a Gútai Idősek Otthona és Nyugdíjas Napközi Otthon részére – 6.000,€/év, befizetési határidő 2013.4.30-ig
517/2013 sz.
határozat
a Harmónia PT – Szlovákiai magyar dal-díj - pénzügyi hozzájárulásról szóló kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. pénzügyi támogatás nyújtását a Naszvad, Jarková 12 székhelyű Harmónia PT – Szlovákiai
magyar dal-díj részére 150,- € összegben, a dunaszerdahelyi díjátadás céljára a város 2013.
évi költségvetéséből.
518/2013 sz.
határozat
az előző képviselő-testületi ülés határozatai teljesítésének ellenőrzéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az előző képviselő-testületi ülés határozatai teljesítésének ellenőrzését
2. az előző képviselő-testületi ülés képviselői interpellációinak kiértékelését
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