Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 2013. december 2-ai 35. üléséről

691/2013 sz.
határozat
az előző képviselő-testületi határozatok végrehajtásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Az előző képviselő-testületi határozatok végrehajtását
2. Az előző képviselő-testületi ülés interpellációinak kiértékelését
692/2013 sz.
határozat
a 2013.11.9-én és 23-án lezajlott megyei választások eredményeiről szóló tájékoztató
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A városi hivatal tájékoztató jelentését a 2013. 11. 9-én lezajlott választások I. fordulójának
gútai eredményeiről a Nyitra Megyei Önkormányzatba
2. A városi hivatal tájékoztató jelentését a 2013. 11. 9-én lezajlott választások I. fordulójának
gútai eredményeiről a Nyitra Megyei Önkormányzat elnöki posztjára
3. A városi hivatal tájékoztató jelentését a 2013. 11. 23-án lezajlott választások II.
fordulójának gútai eredményeiről a Nyitra Megyei Önkormányzat elnöki posztjára
693/2013 sz.
határozat
az iskolaügy szerződéseihez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. városi ingatlan tulajdon átruházását a Brünni Téri MTNY Óvoda kezelésébe
2013.12.3-ával meghatározatlan időre 21 083,08 € beszerzési értékben az alábbi
besorolás alapján:
- önálló ingó tárgyak és ingóságegyüttes /022/ 1 483,73 € értékben
- hosszúlejáratú apró tárgyi tulajdon /028/
5 217,82 € értékben
- tartós ingóság
14 371,37 € értékben
- apró tárgyi tulajdon – OTE
10,16 € értékben
2. hosszútávú vagyon átruházását az Erdei Utca 10 sz. Óvoda kezelésébe 2013.12.3-ával
meghatározatlan időre 18.347,64 € beszerzési értékben az „Óvodák kapacitásának
kibővítése – Erdei Utca 10 sz. Óvoda rekonstrukciója“ keretén belül

694/2013 sz.
határozat
a feladatok teljesítéséről szóló jelentéshez – 629/2013 sz. határozat – óvodák kapacitásának
kibővítése - „ Óvodák kibővítése és új osztály kialakítása a Brünni Téri Óvoda részére az
Erdei utca 8 sz. alatt“ elnevezésű projekt keretén belül
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal jelentését a 2013.9.23-ai 629/2013 C1 sz. határozat értelmében a Brünni
Téri MTNY Óvoda kapacitásának kibővítése elnevezésű projekt tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás eredményéről
B./ jóváhagyja
1. Szerződés megkötését tervdokumentáció elkészítésére Ing. Terézia Görözdiovával –
PROJEKT – Projekčná a inžinierska kancelária, Ul. slobody, Komárno az alábbiakra:
a) Az 1384/6 parcellaszámon lévő 2598 épületjegyzékszámú Erdei Utca 8 sz. Iskolai
Étkezde épületének átépítése és hozzáépítés, a Brünni Téri MTNY Óvoda
kihelyezett osztálya kapcitásának kibővítése céljából. A projekt ára: 1400 EUR
ÁFA-val
b) Az 1384/3 és 1384/4 parcellaszámon a 2668 épületjegyzékszámú Erdei utca 8 sz.
alatti első pavilon átépítése és rekonstrukciója a Brünni Téri MTNY Óvoda
kihelyezett osztályai számának megnövelése céljából. A projekt ára: 1600 EUR
ÁFA-val
695/2013 sz.
határozat
Lakszakállas községnek a Gútai Közös Tanügyi Hivatalhoz történő társulásáról szóló
javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. Lakszakállas községnek a Gútai Közös Tanügyi Hivatalhoz történő társulásáról szóló
javaslatot
B./ jóváhagyja
1. Lakszakállas község társulását a Gútai Közös Tanügyi Hivatalhoz és szerződés megkötését
a közös tanügyi hivatal létrehozásáról
696/2013 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A 2013. évi költségvetési limitek és célirányos dotációk módosítását a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola számára a következőképpen:
jóváhagyott kiadási limit, 111-es kód:
348 782
a kiadási limit módosítása €-ban, 111-es kód:
14 215

módosított kiadási limit, 111-es kód 2013.3.4-éhez
limit módosítása az adatgyűjtés alapján 2013.9.15-éhez
normatív kiadások módosított limitje (111-es kód)
- rezerva kialakítás kötelességének megszüntetése –
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
utaztatási költség:
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján:
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában – 111-es kód

362 997
-4 765
358 232
18150 €
442
1 000

697/2013 sz.
határozat
a Corvin Mátyás Alapiskola 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A 2013. évi költségvetési limitek és célirányos dotációk módosítását a Corvin Mátyás
Alapiskola számára a következőképpen:
jóváhagyott kiadási limit, 111-es kód:
a kiadási limit módosítása €-ban, 111-es kód:
módosított kiadási limit, 111-es kód 2013.3.4-éhez
limit módosítása az adatgyűjtés alapján 2013.9.15-éhez
normatív kiadások módosított limitje (111-es kód)
- rezerva kialakítás kötelességének megszüntetése –
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
utaztatási költség:
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján:
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában – 111-es kód

460 483
20 076
480 559
4 885
485 444
24028 €
517
538

698/2013 sz.
határozat
a J.A. Komenský Alapiskola 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A 2013. évi költségvetési limitek és célirányos dotációk módosítását a J.A. Komenský
Alapiskola számára a következőképpen:
jóváhagyott kiadási limit, 111-es kód:
a kiadási limit módosítása €-ban, 111-es kód:

319 724
4 572

módosított kiadási limit, 111-es kód 2013.3.4-éhez
limit módosítása az adatgyűjtés alapján 2013.9.15-éhez
normatív kiadások módosított limitje (111-es kód)
- rezerva kialakítás kötelességének megszüntetése –
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
utaztatási költség:
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet alapján
- a 2012. évi hőenergia elszámolás visszatérítése:
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában – 111-es kód

324 296
-3 330
320 966
16215 €
511
1 000
7 740

699/2013 sz.
határozat
a gútai iskolaklubok 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a gútai iskolaklubok 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosítását a
következőképpen:
a) Iskolaklub, Palkovich V. u. 3, Gúta
a normatív kiadások jóváhagyott limitje
a saját bevételek nélkül, a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével együtt €-ban, 41-es kód:
- normatív kiadások csökkentése a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével
normatív kiadások módosított limitje a saját bev. nélkül
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján felhasználni a bérekre, elvezetésekre és a
rezsikiadásokra, feltételezett összeg:
célirányos dotáció a működési költségekre:
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5 %-os emelése
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában
b) Iskolaklub, Iskola u. 6, Gúta
a normatív kiadások jóváhagyott limitje
a saját bevételek nélkül, a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével együtt €-ban, 41-es kód:
- normatív kiadások csökkentése a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével
normatív kiadások módosított limitje a saját bev. nélkül

31 625
-1 286
30 339

6 500
32
1 286

45 540
-2 162
43 378

célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján, felhasználni a bérekre, elvezetésekre és a
rezsikiadásokra, feltételezett összeg:
célirányos dotáció a működési költségekre:
a 2012-ben megtakarított pénzösszeg visszatérítése
célirányos dotáció formájában az iskola épületének
javítására, elszámolási kötelezettséggel:
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5 %-os emelése
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában
c) Iskolaklub, Győri u. 14, Gúta
a normatív kiadások jóváhagyott limitje
a saját bevételek nélkül, a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével együtt, 41-es kód:
- normatív kiadások csökkentése a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével
normatív kiadások módosított limitje a saját bev. nélkül
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján felhasználni a bérekre, elvezetésekre és a
rezsikiadásokra feltételezett összeg:
- célirányos dotáció a működési költségekre:
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5 %-os emelése
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában – 111-es kód

9 000
1 827
7 274
2 162

30 044
-1 015
29 029

3 840
4 285
1 015

700/2013 sz.
határozat
a Brünni Téri Óvoda 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához a kihelyezett osztályokkal együtt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Brünni Téri Óvoda 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosítását a kihelyezett osztályokkal együtt a következőképpen:
a normatív kiadások jóváhagyott limitje
a bérek és elvezetések 5%-os emelésével együtt
€-ban, 41-es kód:
- normatív kiadások csökkentése a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével
módosított normatív kiadási limitek a 2013-as évre (41-es kód)
- rezerva kialakítás kötelességének megszüntetése –
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
utaztatási költség:

197 702
-5 457
192 245
9885 €
291

- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján szükség szerint felhasználni a bérekre, elvezetésekre
és rezsikiadásokra, feltételezett összeg:
10 164
kredithozzájárulás az alkalmazottak részére
2 581
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5 %-os emelése
5 457
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában
Szükséges az óvoda költségvetését kidolgozni és figyelemmel kísérni külön a kihelyezett
osztályok tekintetében.
701/2013 sz.
határozat
a Brünni Téri Óvoda Iskolakonyhája 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési
limitjeinek módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Brünni Téri Óvoda Iskolakonyhája 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési
limitjeinek módosítását a következőképpen:
normatív kiadások jóváhagyott limitje €-ban, 41-es kód,
26 691
0
ebből tartalék képzése €-ban:
az óvoda alkalmazottainak étkeztetéséből származó bevétel:
az alkalmazottak étkeztetéséből származó bevétel
az étkeztetésből származó bevételek csökkentése
a nyersanyag értékével: valóság alapján
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből a
bérek és elvezetések 5 %-os emelésére
-1 655
célirányos dotáció jubileumra
482
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján, feltételezett összeg:
0
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5 %-os emelése
1 709
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában
702/2013 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához a kihelyezett osztályokkal együtt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési
limitjeinek módosítását a kihelyezett osztályokkal együtt a következőképpen:
a normatív kiadások módosított limitje a bérek
és elvezetések 5%-os emelésével együtt €-ban, 41-es kód:

149 210

- normatív kiadások csökkentése a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével
-5 234
módosított normatív kiadási limitek a 2013-as évre (41-es kód)
143 976
- rezerva kialakítás kötelességének megszüntetése – 7461 €
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
utaztatási költség:
195
kredithozzájárulás az alkalmazottak számára
790
átszervezésre – osztályok számának emelése 2013.9.1-től
6 094
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján, szükség szerint felhasználni a bérekre,
elvezetsésekre és rezsikiadásokra, feltételezett összeg:
7 520
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5 %-os emelése
5 234
- nem normatív dotáció az állami költségvetésből
a bevételek magasságában
Szükséges az óvoda költségvetését kidolgozni és figyelemmel kísérni külön a kihelyezett
osztályok tekintetében.
703/2013 sz.
határozat
a Gútai Művészeti Alapiskola 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához a
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A Gútai Művészeti Alapiskola 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosítását a következőképpen:
a normatív kiadások jóváhagyott limitje
41-es kód:
a normatív limit módosítása, 41-es kód:
a módosított normatív limit a saját bevételek nélkül,
€-ban, 41-es kód kód 2013.3.4-éhez:
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből a
bérek és elvezetések 5 %-os emelésére
- gáz
- célirányos dotáció jutalmakra
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján, szükség szerint felhasználni a bérekre,
elvezetésekre és rezsikiadásokra, feltételezett összeg:
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése

137 170
-1 035
136 135
-4 428
566
1 214

10 000
4 167

704/2013 sz.
határozat
a Gútai Szabadidőközpont 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosításához a
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A Gútai Szabadidőközpont 2013. évi célirányos dotációinak és költségvetési limitjeinek
módosítását a következőképpen:
normatív kiadások jóváhagyott limitje
41-es kód:
kiadási limit módosítása, 41-es kód:
mormatív kiadások módosított limitje a bérek és
elvezetések 5%-os emelésével €-ban , 2013.3.4-éhez
41-es kód
- normatív kiadások csökkentése a bérek és elvezetések 5%-os
emelésével
módosított normatív limit a saját bevételek nélkül,
€-ban, 41-es kód
rezerva kialakítás kötelességének megszüntetése
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. általános kötelező érvényű rendelet
alapján, feltételezett összeg:
a 11 000 €-ból 2000 €-t felhasználni javításra, karbantartásra,
metodikai eszközök vásárlására. 9000 €-t a fix kiadások térítésére
célirányos dotáció általános kiadásokra
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése
- nem normatív kiadások az állami költségvetésből
a bevételek magasságában

58 745
23 255
82 000
-2 497
79 503
-4100 €

11 000
2 500
2 497

705/2013 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező iskolák és oktatási intézmények 2013. évi költségvetési
limitjeinek és célirányos dotációinak módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a jogalanyisággal nem rendelkező iskolák és oktatási intézmények 2013. évi költségvetési
limitjeinek és célirányos dotációinak módosítását a következőképpen:
a) Iskola Utcai Iskolakonyha, Gúta
a normatív kiadások jóváhagyott limitje €-ban, 41-es kód:
ebből rezerva kialakítása
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből
bérek és elvezetések 5%-os emelésére
- célirányos dotáció megszüntetése lelépőre
- célirányos dotáció általános kiadásokra

65 442
0
-1 823
-1 045
2 511

célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése
b) Győri Utcai Iskolakonyha, Gúta
normatív kiadások módosított limitje €-ban, 41-es kód:
normatív kiadások módosítása:
normatív kiadások módosított limitje €-ban, 41-es kód:
ebből rezerva kialakítása
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből
- célirányos dotáció általános kiadásokra
- célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből
bérek és elvezetések 5%-os emelésére
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése
c) Erdei Utcai Iskolakonyha Gúta:
normatív kiadások jóváhagyott limitje €-ban, 41-es kód:
normatív kiadások módosítása:
normatív kiadások módosított limitje €-ban, 41-es kód:
ebből rezerva kialakítása
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- célirányos dotáció általános kiadásokra
- célirányos dotáció az átszervezésre
- célirányos dotáció jubileumra
- célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből
bérek és elvezetések 5%-os emelésére
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése:

1 962
32 749
4 107
36 856
0
8 596
- 1 522
1 638
58 217
4 100
62 317
0
3 240
1 562
602
-1 957
2 115

B./ kéri a polgármestert
1. tervjavaslat elkészítésére az iskolakonyhák (Iskola u., Győri u.) kapacitásának bebiztosítása
céljából az érvényes jogi előírások alapján úgy, hogy a felújítás 2014.8.31-ig befejeződjön
Határidő: februári képviselő-testületi ülés
706/2012 sz.
határozat
a Gúta Város alapításán kívüli iskolák és oktatási intézmények 2013. évi költségvetésmódosításához – római katolikus egyház – Nagyszombati Érsekség
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A római katolikus egyház, Nagyszombati Érsekség, által fenntartott iskolák és oktatási
intézmények 2013. évi normatív támogatásának módosítását a következőképpen:
a) A Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium, Gúta – iskolakonyha
jóváhagyott normatív támogatás a 6 – 15 éves gyermekek számára
€-ban, 41-es kód :
a normatív támogatás módosítása €-ban, 41-es kód:
módosított normatív támogatás €-ban, 41-es kód, 2013.11.30-hoz

9 641
2 271
11 912

jóváhagyott normatív támogatás a 3 – 6 éves gyermekek számára
€-ban, 41-es kód
a normatív támogatás módosítása €-ban, 41-es kód:
módosított normatív támogatás €-ban, 41-es kód, 2013.11.30-hoz
- célirányos dotáció megszüntetése a városi költségvetésből
bérek és elvezetések 5%-os emelésére (41-es kód)
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése:

4 273
831
5 104
-1 296
1 270

b) A Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Gúta - iskolaklub
jóváhagyott normatív támogatás €-ban, 41-es kód:
14 750
normatív támogatás módosítása €-ban, 41-es kód :
-2 661
módosított normatív támogatás €-ban, 41-es kód 2013.11.30-hoz:
12 089
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése:
826
c) A Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Gúta – dotáció az óvodások
számára:
jóváhagyott normatív támogatás €-ban, 41-es kód:
17 507
normatív támogatás módosítása €-ban, 41-es kód:
2 358
módosított normatív támogatás €-ban, 41-es kód, 2013.11.30-hoz:
19 865
célirányos dotáció az állami költségvetésből – 111-es kód
- bérek és elvezetések 5%-os emelése:
815
707/2013 sz.
határozat
a Gúta Service vállalat 2013. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A Gúta Service vállalat 2013. évi költségvetésének módosítására előterjesztett javaslatot
B./ jóváhagyja
1. A Gúta Service vállalat 2013. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat
szerint 527.509 €-ra
708/2013 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2013. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2013. évi költségvetésének módosítására
előterjesztett javaslatot
B./ jóváhagyja
1. A Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon 2013. évi költségvetésének módosítását a
következőképpen:
a.) Idősek otthona: saját bevételek:
232.464,- €
állami támogatás:
307.200,- €

709/2013 sz.
határozat
a város főellenőrének jelentéséhez a Gútai Idősek Otthonában és Napközi Otthonban végzett
7/2013 sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – gazdálkodás és az intézmény tevékenységével
összefüggő jogi előírások és normák betartásának ellenőrzése
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a város főellenőrének jelentését a Gútai Idősek Otthonában és Napközi Otthonban végzett
7/2013 sz. utólagos pénzügyi ellenőrzéséről – gazdálkodás és az intézmény
tevékenységével összefüggő jogi előírások és normák betartásának ellenőrzése
710/2013 sz.
határozat
a város 2013. évi költségvetésének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. az előterjesztett javaslatot a város 2013. évi költségvetésére, mint a város 5/2013 sz.
költségvetési
intézkedését
B./ jóváhagyja
1. a város 2013. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat szerint, mint a
város 5/2013 sz. költségvetési intézkedését, melynek értelmében a kiadási és a bevételi
oldal 7.817.464,- €-ról 7.843.953,- €-ra módosul a 700, 701, 702, 703/2013 sz. képviselőtestületi határozattal összhangban
711/2013 sz.
határozat
a szilveszteri tűzijátékra előterjesztett árajánlatról szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Szilveszteri tűzijáték megszervezését a KolArms Kft. által benyújtott árajánlat alapján
2.600,- € összegért
712/2013 sz.
határozat
a város 12/2013 sz., az ingatlanadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletéhez a 2014es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 12/2013 sz., az ingatlanadóról szóló általános kötelező érvényű
rendeletére a 2014-es évre a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján
kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtáblájára 2013.11.15-én

2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 12/2013 sz., az ingatlanadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletét a
2014-es évre az előterjesztett javaslat szerint
713/2013 sz.
határozat
a város 13/2013 sz., az ebadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletéhez a 2014-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 13/2013 sz., az ebadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletére
a 2014-es évre a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került
a város hivatali hirdetőtábláján 2013.11.15-én
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 13/2013 sz., az ebadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletét a 2014-es
évre az előterjesztett javaslat szerint
714/2013 sz.
határozat
a város 14/2013 sz., az árusító automaták adójáról szóló általános kötelező érvényű
rendeletéhez a 2014-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 14/2013 sz., az árusító automaták adójáról szóló általános kötelező
érvényű rendeletére a 2014-es évre a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján
kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2013.11.15-én
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 14/2013 sz., az árusító automaták adójáról szóló általános kötelező érvényű
rendeletét a 2014-es évre az előterjesztett javaslat szerint
715/2013 sz.
határozat
a város 15/2013 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló általános kötelező érvényű
rendeletéhez a 2014-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 15/2013 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló általános
kötelező érvényű rendeletére a 2014-es évre a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek.
alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2013.11.15-én

2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 14/2013 sz., a nem nyerő játékautomaták adójáról szóló általános kötelező
érvényű rendeletét a 2014-es évre az előterjesztett javaslat szerint
716/2013 sz.
határozat
a város 16/2013 sz., a szálláshelyadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletéhez
a 2014-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 16/2013 sz., a szállásáhelyadóról szóló általános kötelező érvényű
rendeletére a 2014-es évre a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján
kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2013.11.15-én
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 16/2013 sz., a szálláshelyadóról szóló általános kötelező érvényű rendeletét a
2014-es évre az előterjesztett javaslat szerint
717/2013 sz.
határozat
a város 17/2013 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék illetékéről szóló általános
kötelező érvényű rendeletéhez a 2014-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 17/2013 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék
illetékéről szóló általános kötelező érvényű rendeletére a 2014-es évre a községi
rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek. alapján kifüggesztésre került a város hivatali
hirdetőtábláján 2013.11.15-én
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban semmilyen észrevétel nem
érkezett
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 16/2013 sz., a kommunális hulladék és apró építési hulladék illetékéről szóló
általános kötelező érvényű rendeletét a 2014-es évre az előterjesztett javaslat szerint
718/2013 sz.
határozat
a város 18/2013 sz., a közterület-használat helyi adójáról szóló általános kötelező érvényű
rendeletéhez a 2014-es évre
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. a javaslat Gúta Város 18/2013 sz., a közterület-használat helyi adójáról szóló általános

kötelező érvényű rendeletére a 2014-es évre a községi rendezésről szóló törvény 6§ 3 bek.
alapján kifüggesztésre került a város hivatali hirdetőtábláján 2013.11.18-án
2. az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban Nagy Alexander
észrevételt nyújtott be, amely 2013.11.27-én a községi rendezésről szóló törvény 6§ 6 bek.
alapján került megtárgyalásra, 2013.11.28-án kiértékelésre, majd 2013.12.2-án
előterjesztésre került a képviselő-testületi ülésen
B./ jóváhagyja
1. Gúta Város 18/2013 sz., a közterület-használat helyi adójáról szóló általános kötelező
érvényű rendeletét a 2014-es évre a városi hivatal által előterjesztett javaslat szerint
719/2013 sz.
határozat
ételszállításra alkalmas izotermikus gépjármű megvásárlására vonatkozó javaslathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Dacia Dokker Van 1.6 Benzin típusú, ételszállításra alkalmas izotermikus gépjármű
megvásárlását a verebélyi MAGNUM CO Kft.-től, ára 12,960,- € ÁFA-val,
harmadfizetéssel, 3 éves szétírással a 2013.11.18-án kiértékelt piackutatás alapján
720/2013 sz.
határozat
a Cigánykanális tisztításával kapcsolatban megvalósított közbeszerzési eljárásról szóló
tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a „Cigánykanális tisztítása – rekonstrukciója” - építési munkálatok tárgyában
megvalósított közbeszerzési eljárás eredményét, miszerint a győztes a somorjai OSP
DANUBIUS DS Kft., az összeg: 23.961,37 € ÁFA-val
B./ megbízza
1. a polgármestert kivitelezési szerződés aláírásával a Cigánykanális tisztítása és
rekonstrukciója építési munkálataira a somorjai OSP DANUBIUS DS Kft.-vel, mint a
közbeszerzési eljárás győztesével 23.961,37 €-ra ÁFA-val.
721/2013 sz.
határozat
a város főellenőrének ellenőrzési tervéhez a 2014-es év I. félévére
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a város főellenőrének ellenőrzési tervét a 2014.1.1-től 2014.6.30-ig terjedő időszakra
B./ megbízza
1. a város főellenőrét az ellenőrzési tevékenységgel a jóváhagyott tervvel összhangban a
2014.1.1- től 2014.6.30-ig terjedő időszakban

722/2013 sz.
határozat
a 643/2013 B./1. sz. képviselő-testületi határozat megszüntetéséhez, amely 2013.9.24-től
visszavonásig a kommunális hulladék szállításának az STKO N-14 Rt. Neded lerakatára
történő szállításának leállítását határozta meg
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ levette a programról
1. a javaslatot a 643/2013 B./1. sz. képviselő-testületi határozat megszüntetésére, amely
2013.9.24- től visszavonásig a kommunális hulladék STKO N-14 Rt. Neded lerakatára
történő szállításának leállítását határozta meg
B./ javasolja a polgármesternek
1. kérje meg az STKO N-14 Rt. elnökét, hogy Gúta Város Képviselő-testületének 2014. évi
első ülésére készítsen írásos jelentést az alábbiakról:
a.) milyen konszolidációs intézkedések kerülnek elfogadásra a részvénytársaság
közgyűlésének keretén belül a gazdasági eredmények javítása érdekében
b.) milyen módon járulnak hozzá a részvényesek a 2014-es évben a lerakaton történő
hulladékmennyiség növeléséhez, milyen jogi és fizikai személyek jöhetnek számításba
(mint külsős hulladékbeszállítók) a 2014-es évben, hogy elérhető legyen legalább egy
kiegyensúlyozott gazdasági eredmény)
c.) árképzésről a tonnánkénti hulladék elhelyezéséért a 2014-es évre, beszámítva az
engedményeket, a 2013. és 2014. évi hulladékelhelyezési illeték felhasználásának
módjáról (Negyed községre vonatkozóan) a módosított törvény értelmében, Gúta
Város helyettesítésének lehetőségéről az STKO N-14 Rt. felügyelő tanácsában
Határidő: 2014.01.31-ig
723/2013 sz.
határozat
Pollák Ildikó, Gúta, Fűzfa utca 3122/38, a gútai kataszterben, Csörgő térségében a 28520 sz.
parcellán lévő telek eladására vonatkozó kérelméhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város telekeladási szándékát – a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett
28520/2 és a 28520/70, 86, 88, és 89 sz. parcellák a gútai kataszterben, Csörgő térségében –
cca 1500-2000 m2 a területrendzési terv jóváhagyása és vázrajz kidolgozása után 20,€/m2 árért a város hatályos ártérképe alapján
A területrendezési terv módosításával és vázrajz elkészítésével kapcsolatos kiadásokat a
vevő fizeti.
B./ kéri a polgármestert, hogy
1. szólítsa fel a kérelmezőt, Pollák Ildikót, Gúta, Fűzfa utca 3122/38, arra, hogy a beépítési
tervet, az építmény urbanisztikai besorolását, az épület építészeti megoldását és
közművesítését igazoló tervdokumentumot mutassa be
Határidő: 2013.12.16.
Felelős: Ing. Mészáros Imrich

724/2013 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná Rt. telekeladási kérelméhez – 28421/309
sz. parcella egy része - 10 m2 - a gútai kataszterben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta Város az SZNT 138/1991 sz. törvénye 9a)§ 8e) bek. értelmében kinyilvánította
eladási szándékát - a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 28421/309 sz.
parcella egy részére - 10 m2 - a gútai kataszterben – beépített terület és udvar – a
2013.09.19-én kelt 36539651-25-/2013 sz. vázrajz alapján újonnan kialakított telek,
melynek parcellaszáma 28421/646, a transzformációs állomás alatt, 15,- €/m2 árért
B./ jóváhagyja
1. 18 képviselő beleegyezésével, akik a képviselők több, mint 3/5-ét képezik, az SZNT
138/1991 sz. törvénye 9a)§ 8e) bek. értelmében, tulajdonjog átvezetését különleges
szempotokat figyelembe véve, a villamos energia szolgálatatás folyamatosságának
bebiztosítása, javítása az adott térségben – a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban
vezetett 28421/309 sz. parcella egy részének eladását – 10 m2 beépített terület és udvar a
2013.09.19-én kelt 36539651-25- /2013 sz. vázrajz alapján, amelyet az IVTER Kft.
készített és a Komáromi Kataszteri Igazgatóság 2013.10.3-án a 801/13 sz. alatt
hitelesített, mint a 28421/646 sz. parcellát – beépített terület és udvar, a pozsonyi
székhelyű Západoslovenská distribučná Rt. részére. Eladási ár: 15,- €/m2 az érvényes
ártérkép alapján. Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő fizeti.
C./ megszünteti
1. a 2011.11.21-ei 222/2011-B1 sz. képviselő-testületi határozatot
725/2013 sz.
határozat
a pozsonyi székhelyű Západoslovenská distribučná Rt. kérelméhez – a 602/2013 A./1 sz.
képviselő-testületi határozat megszüntetése
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 16 képviselő beleegyezséével, akik a jelenlevő képviselők több mint felét képezik, a T.t.
369/1990 sz. törvénye 11§ 4 bek. értelmében, előszerződés aláírását tárgyi terher
létrehozásáról a gútai kataszterben a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban
vezetett 28445/113 és 28451/633 sz. parcellákra a Západoslovenská distribučná R.t.
javára 900,- €-s egyszeri térítés ellenében, amely összeg a tárgyi teher létrehozásáról
szóló szerződés aláírása után kerül kifizetésre. A leterhelt terület pontos mérete a vázrajz
elkészítésével lesz meghatározva.
B./ megszünteti
1. a 2013.06.24-ei 602/2013-A/1 sz. képviselő-testületi határozatot

726/2013 sz.
határozat
a Radnóti utcai és a Templom téri bérlakások jelenlegi bérőivel megkötendő bérleti
szerződésekhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését Speváková Margitával és élettársával Szabó Ladislavval ,
Gúta, Radnóti utca 40/6, 2014.01.01-től 2014.12.31-ig Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe
véve, bérlés folytatódása.
A bérlést a képviselő- testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését Speváková Denisával és Spevák Peterrel , Gúta,
Radnóti utca 40/11, 2014.01.01-től 2014.12.31-ig Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe
véve, bérlés folytatódása.
A bérlést a képviselő- testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
3. bérleti szerződés megkötését Horváth Ladislavval és feleségével Rozáliával , Gúta,
Radnóti utca 42/5, 2014.01.01-től 2014.12.31-ig Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe
véve, bérlés folytatódása.
A bérlést a képviselő- testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
4. bérleti szerződés megkötését Németh Tomášsal és Petra Lelkešovával, Gúta, Templom tér
7A/4, 2014.01.01-től 2014.12.31-ig Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás
alapelvei 20.
cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve, mivel a lakást közvetlen
formában bérlik, nincs a várossal szemben tartozásuk, és teljesítik a 8/2012 sz. általános
ötelező érvényű rendelet 4§-ában foglalt kritériumokat. A bérlők a szerződés
felújításakor 1 havi bérletnek megfelelő összeget letétbe helyeznek. A bérlést a képviselőtestület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
727/2013 sz.
határozat
bérlakás kiutalásához és bérleti szerződés megkötéséhez a Radnóti utcában
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérlés formájában Kováč
Zsolttal és feleségével Brigitával, Gúta, Nagysziget 181, 1-szobás bérlakásra a Radnóti
utca 40/4 sz. alatt 2013.12.03-tól 2014.11.30-ig
728/2013 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a Szlovák Horgászszövetség helyi szervezetével a 28520/4
sz. parcella bérlésére sporthorgászat céljára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megállapítja, hogy

1. Gúta Város kinyilvánította bérbeadási szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon „C KN” regisztrációban vezetett ingatlanra
- 28520/4 sz. parcella – melynek besorolása – vízterület – 17 522 m2 – különleges
szempontokat figyelembe véve – közzétéve a város hivatali hirdetőtábláján és a város
weboldalán. A szándékra kérvényt nyújtott be 2013.11.21-én az eddigi bérlő, a Szlovák
Horgászszövetség helyi szervezete, melynek székhelye Gúta, Híd utca 4, sporthorgászat
céljára
B./ jóváhagyja
1. 14 képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több, mint 3/5-ét képezik, bérleti
szerződés megkötését a 4941 sz. „C KN” regisztrációban vezetett 28520/4 sz. parcella –
17 522 m2 vízterület - bérlésére a Szlovák Horgászszövetség helyi szervezetével, melynek
székhelye Gúta, Híd utca 4, 15 évre 2014.1.1-től 2028.12.31-ig évi 1,- €-s bérleti díjért a
T.t. 138/1991 sz. törvénye 9a§ 9 bek. c./ pontjával összhangban, különleges szempontokat
figyelembe véve, mivel közszolgálati célt szolgál – horgásztérség védelme, halasítás és
sporthorgászat
729/2013 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez Tóth Ladislavval, Gúta, Harcsa utca 53, a város tulajdonában
lévő 28455/628 sz. parcella időleges használatára – raktározás
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megállapítja, hogy
1. Gúta Város kinyilvánította bérbeadási szándékát a gútai kataszterben a 4941 sz.
tulajdonlapon „C KN” regisztrációban vezetett ingatlanra
- 28455/628 sz. parcella egy része – melynek besorolása beépített terület és udvar– 990
m2 –
közzétéve a város hivatali hirdetőtábláján és a város weboldalán. A szándékra kérvényt
nyújtott be 2013.11.20-án Tóth Ladislav, Gúta, Harcsa utca 53, bekötőút és raktározási
terület céljára. A nevezett évi 657/24 €-t kínált.
B./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését Tóth Ladislavval, Gúta, Harcsa utca 53, a gútai kataszterben a
4941 sz. tulajdonlapon „C KN” regisztrációban vezetett ingatlanra - 28455/628 sz.
parcella egy részére – 990 m2 beépített terület és udvar, meghatározott időre, 2014.1.1től 2014.12.31-ig évi 657,24 €-s bérleti díjért
730/2013 sz.
határozat
a 2011.8.22-ei 160/2011/A.1 sz., a jutalmak kifizetésének tilalmáról szóló képviselő-testületi
határozat megszüntetéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megszünteti
1. a 2011.8.22-ei 160/2011/A.1 sz., a jutalmak kifizetésének tilalmáról szóló képviselőtestületi határozatot
B./ kéri
1. Gúta Város járulékos és költségvetéses intézményeinek statutáris képviselőit a költsévetésmódosítás előterjesztésére – pénzeszközök átcsoportosítása a költségvetésen belül
Határidő: 2013.12.16. - a képviselő-testület decemberi ülése

731/2013 sz.
határozat
Molnár Tibor, Gúta, Liget utca 53, kérelme nem lakáscélú helyiség bérlésére az Újvári utca
13 sz. alatt – a 2535/72 sz. parcella – 16 m2
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a 2535/72 sz. parcella – 16 m2 raktár – bérlését az Újvári utca 13 sz. alatt, a volt DP Globál
vállalat épületében Molnár Tibor, Gúta, Liget utca 53, részére áru raktározása céljára
2013.12.1- jei hatállyal évi 26,56 €/m2 árért. A bérlést a képviselő-testület közvetlen
bérlés formájában hagyja jóvá.
732/2013 sz.
határozat
a komáromi Sjáli Consulting Kft. bérbeadási kérelméhez – 1m2 a Gútai Egészségügyi
Központ épületében automata elhelyezése céljára
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Nem lakáscélú helyiség bérbe adását a komáromi Sjáli Consulting Kft. részére automata
elhelyezése és üzemeltetése céljára a Gútai Egészségügyi Közponban – 1 m2 2013.12.1jétől meghatározatlan időre havi 15,- €/m2 bérleti díjért
733/2013 sz.
határozat
iskolabusz időszakos üzemeltetéséhez a Gúta-Pacsérok-Királynérét útvonalon
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ levette a programról
1. iskolabusz időszakos üzemeltetését a Gúta-Pacsérok-Királynérét útvonalon meghatározott
időre – 2014.11.1-től 2014.3.31-ig
734/2013 sz.
határozat
Visnyei Alexander visszahívásához az árvíz- és környezetvédelmi bizottság tagságából
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Visnyei Alexander visszahívását az árvíz- és környezetvédelmi bizottság tagságából
2013.12.2-ával
735/2013 sz.
határozat
PaedDr. Bc. Kulich László visszahívásához a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon
igazgatói posztjáról
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a titkos szavazást PaedDr. Bc. Kulich László visszahívásáról a Gútai Idősek Otthona és
Napközi Otthon igazgatói posztjáról

2. a választóbizottságot az alábbi személyi összetételben:
Nagy Alexander, Kögler Zoltán, Ing. Mgr. Forró Tibor
B./ visszahívja
1.PaedDr. Bc. Kulich Lászlót a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatói posztjáról
2013.12.2-ával

H o r v á t h Árpád
polgármester

