Határozat
Gúta Város Képviselő-testületének 39. üléséről 2014. március 31-én
789/2014 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
790/2014 sz.
határozat
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen: (az
adatok €-ban értendők)
Alapiskola költségvetése
normatív pénzeszközök
jóváhagyott kiadási limit €-ban, 111-es kód:
362 997
a kiadási limit módosítása €-ban, 111-es kód:
1 116
módosított kiadási limit €-ban, 111-es kód 2012.3.12-hez
364 113
ebből: tartalék képzése 5%: 182085 €
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet alapján
500
nem normatív dotáció a bevételek összegében – 111-es kód
- művelődési utalványok
6 158
- szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felszerelése
4 920
Iskolaklub költségvetése
normatív kiadások jóváhagyott limitje €-ban, 41-es kód
normatív kiadások módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez, 41-es kód
ebből rezerva képzése: 0%
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet alapján,
feltételezett összeg
- célirányos dotáció a működésre
- célirányos dotáció – nyugdíjaztatási pótlék

31 625
-5 952
25 673

5 000
3 000
1 680

791/2014 sz.
határozat
a Corvin Mátyás Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Corvin Mátyás Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen: (az
adatok
€-ban értendők)
Alapiskola költségvetése
nem normatív pénzeszközök
jóváhagyott kiadási limit €-ban, 111-es kód:
a kiadási limit módosítása €-ban, 111-es kód:
módosított kiadási limit €-ban, 111-es kód 2012.3.12-hez
ebből tartalék képzése 5%: 27150 €
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet alapján
- nem normatív dotáció a bevételek összegében – 111-es kód
Iskolaklub költségvetése
a normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
normatív kiadások módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez, 41-es kód
ebből rezerva képzése: 0%
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet
alapján, feltételezett összeg

480 559
62 444
543 003

538

45 540
-1 764
43 776
0

8 385

792/2014 sz.
határozat
a Komenský Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Komenský Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen: (az adatok
€- ban értendők)
Alapiskola költségvetése
nem normatív pénzeszközök
jóváhagyott kiadási limit €-ban, 111-es kód:
a kiadási limit módosítása €-ban, 111-es kód:
módosított kiadási limit €-ban, 111-es kód 2012.3.12-hez
ebből: rezerva képzése €-ban 5%: 16588 €
célirányos dotáció a városi költségvetésből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a

324 296
7 472
331 769

a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet alapján
- nem normatív dotáció a bevételek összegében – 111-es kód

1 000

nyugdíjaztatási pótlék, 111-es kód
tanítói asszisztens, 111-es kód

1 519
3 120

Iskolaklub költségvetése
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód
normatív kiadások módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez, 41-es kód
ebből rezerva képzése: 0%
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet
alapján, feltételezett összeg

30 044
38
30 082

4 500

793/2014 sz.
határozat
a Brünni Téri MTNY Óvoda 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Brünni Téri MTNY Óvoda 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen: (az
adatok €-ban értendők)
Óvoda költségvetése
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód
Normatív kiadások módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez, 41-es kód
ebből rezerva képzése 2%: 4018 €
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet
alapján, feltételezett összeg
nyugdíjaztatási pótlék
Iskolai étkezde költségvetése
normatív kiadások jóváhagyott limitje
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből tartalék képzése 0%

199 688
1 255
200 943

10 100
2 651
28 400
-1 280
27 120

794/2014 sz.
határozat
az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. az Erdei Utca 10 sz. Óvoda 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen (az
adatok €-ban értendők):

normatív kiadások jóváhagyott limitje
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből: tartalék képzése €-ban 2%: 3677 €
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet
alapján, feltételezett összeg

156 094
27 805
183 899

9 700

795/2014 sz.
határozat
a Gútai Művészeti Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1.A Gútai Művészeti Alapiskola 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen (az
adatok €-ban értendők):
a normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből: tartalék képzése: 0%
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet
alapján, feltételezett összeg

140 302
0
140 302

6 000

796/2014 sz.
határozat
az Gútai Szabadidőközpont 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1.A Gútai Szabadidőközpont 2014. évi költségvetés-módosítását a következőképpen (az
adatok €ban értendők):
a normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből: tartalék képzése 2%: 1843 €
célirányos dotáció a város költségvetéséből – 41-es kód
- a valós saját bevételek 100%-a
a 7/2008 sz. önkormányzati rendelet
alapján, feltételezett összeg

87 500
4 691
92 191

4 000

797/2014 sz.
határozat
a jogalanyisággal nem rendelkező oktatási intézmények 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. A polgármester 2014.3.11-én kelt 2014/1487 sz. levelét: A 2014.2.26-ai 768/2014 B2 sz.
határozat teljesítésének szervezési bebiztosítása
B./ jóváhagyja
1.A jogalanyisággal nem rendelkező oktatási intézmények 2014. évi költségvetés-módosítását
a következőképpen (az adatok €-ban értendők):
a) Iskola Utcai Iskolai Étkezde
a normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből: tartalék képzése: 0%

65 442
5 290
70 732

b) Győri Utcai Iskolai Étkezde
a normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből: tartalék képzése: 0%

44 133
4 997
49 130

c) Erdei Utcai Iskolai Étkezde
a normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből: tartalék képzése: 0%

62 317
6 092
68 409

2. A város által fenntartott iskolák és oktatási itézmények 2014. évi kezelési költségvetésének
módosítását (€-ban):
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez

27 234
-15 143
12 091

798/2014 sz.
határozat
a Nagyboldogasszony Összevont Iskola 2014. évi költségvetés-módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. A költségvetési limitek módosítását a 2014-es évre Gúta Város fenntartásán kívül eső
oktatási intézmények számára – a Római katolikus egyház - Nagyszombati Egyházmegye
által alapított oktatási intézmények – működési költségére a következőképpen (€-ban):
a) Nagyboldogasszony MTNY Egyházi Alapiskola és Óvoda:
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:

20 680

a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
ebből tartalék képzése 2%: 413 €
b) Nagyboldogasszony Összevont Iskola iskolaklubja
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
c) Nagyboldogasszony Összevont Iskola – iskolai étkezde
- óvodások
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez
- alapiskolások 15 éves korig
normatív kiadások jóváhagyott limitje, 41-es kód:
a kiadási limit módosítása 2014.03.31.
módosított normatív kiadási limit 2014.03.31-hez

0
20 680

12 915
747
13 662

5 484
0
5 484
12 802
1 554
14 356

799/2014 sz.
határozat
a Corvin Mátyás Alapiskola, a Komenský Alapiskola, a Gútai Művészeti Alapiskola és a
Brünni Téri Óvoda igazgatói posztjára kiírandó pályázathoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal jelentését a pályázat kiírásáról az alábbi oktatási intézmények igazgatói
posztjára:
• Corvin Mátyás MTNY Alapiskola
• Ján Amos Komenský Alapiskola
• Brünni Téri MTNY Óvoda
• Gútai Művészeti Alapiskola
B./ jóváhagyja
a) pályázat kiírását a Corvin Mátyás MTNY Alapiskola igazgatói posztjára 2014.
07.01-től
b) pályázat kiírását a Ján Amos Komenský Alapiskola igazgatói posztjára 2014.07.01-től
c) pályázat kiírását a Brünni Téri MTNY Óvoda igazgatói posztjára 2014. 07.01-től
d) pályázat kiírását a Gútai Művészeti Alapiskola igazgatói posztjára 2014. 07.01-től
C./kéri a város polgármesterét
1. a Gúta TV Kft., Gúta Város és a Nyitrai Járási Hivatal honlapja hasábjain tegye közzé a
pályázati felhívást 2014.04.07-ig

800/2014 sz.
határozat
az óvodák és iskolai étkezdék kapacitásának bővítésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a városi hivatal tájékoztatóját az óvodák és iskolai étkezdék kapacitásának bővítésével
kapcsolatos feladatok teljesítéséről
2. a pályázati dokumentációt az Erdei utca 2598/8 sz. alatti iskolai étkezde átépítéséhez és
hozzáépítéséhez a 694/2014 B1 sz. határozat értelmében, az Erdei utca 8 sz. alatti iskolai
étkezde épületében lévő kis osztály kibővítése céljából 2014.9.1-től. A dokumentáció
alapján a magyar tannyelvű kis osztály kibővítése az étkezde épületében 142587,73 €-ba
kerül.
3.a pályázati dokumentációt az Erdei utca 2598/8 sz. alatti első pavilonban a 694/2014 B1 b)
sz. határozat értelmében, új magyar tannyelvű osztály kialakítása céljából 2015.9.1-től. A
dokumentáció alapján az új osztály kialakítása 182450,06 €-ba kerül.
B./ jóváhagyja
1. dokumentáció kidolgozását, a beruházás költségvetését, az Iskola Utcai Iskolai Étkezde
kibővítésére, kapacitásának 630 főről 1000 főre történő megnövelésének lehetőségével
C./ megszünteti
1. a 2013.9.23-án kelt 629/2013 sz. képviselő-testületi határozatot
D./ kéri a polgármestert
1. versenytárgyalás meghirdetésére az építési és környezetvédelmi, valamint az iskolaügyi
osztály segítségével az alábbi beruházásokra:
1. II. Rákóczi Ferenc Alapiskola - ablakcsere
2. Iskola Utcai és Győri Utcai Iskolai Étkezde – 2 konyhagép
(főzőedény és villanyserpenyő ÁFÁ-val és beszereléssel)
3. Brünni Téri Óvoda – ablakcsere /sárga pavilon/
4. Brünni Téri Óvoda – Erdei utca 8 sz. alatti kihelyezett
osztály – ablakcsere, hőszigetelés
5. Győri Utcai Iskolai Étkezde – ablakcsere

30.000,- €
12.000,- €
6.000,- €
20.000,- €
10.000,- €

801/2014 sz.
határozat
a 2014/2015-ös tanévre az óvodákba beíratott gyermekek számáról szóló tájékoztató
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2014/2015-ös tanévre az óvodákba beíratott gyermekek számáról szóló tájékoztató
jelentést

802/2014 sz.
határozat
a 2014.03.15-én és 2014.03.29-én lezajlott köztársaságielnök-választás eredményeihez
/városi eredmények/
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2014.03.15-én lezajlott köztársaságielnök-választás első fordulójának eredményeit /városi
eredmények/:
részvétel: 27,04%
Megszerzett szavazatok %-ban:
Sorszám Családnév, keresztnév
1.
Bárdos Gyula
2.
Behýl Jozef, Mgr.
3.
Čarnogurský Ján, JUDr.
4.
Fico Robert, doc. JUDr.CSc.
5.
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc.,FICS
6.
Hrušovský Pavol, JUDr.
7.
Jurišta Ján, PhDr.
8.
Kiska Andrej, Ing.
9.
Kňažko Milan
10.
Martinčko Stanislav
11.
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
12.
Mezenská Helena, Mgr.
13.
Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD.
14.
Šimko Jozef, JUDr.

szavazatok %-ban
56,61
0,25
0,13
6,63
0,63
3,02
0,17
21,57
4,36
0,08
0,21
1,17
5,12
0,04

2. a 2014.03.29-én lezajlott köztársaságielnök-választás második fordulójának eredményeit
/városi
eredmények/:
részvétel: 36,27
Megszerzett szavazatok %-ban:
Sorszám Családnév, keresztnév
1.
Fico Robert, doc. JUDr. CSc.
2.
Kiska Andrej, Ing.

szavazatok %-ban
10,03
89,97

803/2014 sz.
határozat
a 2014.05.24-én sorra kerülő Európai Parlamenti választások bebiztosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Városi Hivatal tájékoztató jelentését a 2014.05.24-én sorra kerülő
Európai Parlamenti választások bebiztosításáról

B./ jóváhagyja
1. a 2014.05.24-én sorra kerülő Európai Parlamenti választások szervezési – műszaki
bebiztosításának harmonogramját
2. a 2014.05.24-én sorra kerülő Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos
választóköröket és választóhelyiségeket a következőképpen:
Választókör

Választóhelyiség

Utca

1.

Nagyszigeti csárda

Nagysziget

2.

A szövetkezet adminisztratív épülete - tyúkfarm

Pacsérok, Örtény

3.

Aranykalász vendéglő

Pozsonyi, Császta 1-55, Felső
sor, Felső, Jánošík, Jesensky
rakpart, Jókai, Kurta, Hársfa,
Podjavorinská, Málna, KisDuna, Vadász, Puruk sor,
Sládkovič, Akác

4.

Nyugdíjas klub – Hosszú utca

Templom tér, Malom, Fűzfa,
Hidegoldal, Munka, Mély, Fő,
Harcsa, Mező, Hosszú

5.

Szabadidőközpont – Híd utca 2

Štúr, Győzelem, Mester, Prágai
tér, Petőfi sor, Partizán,
Békevédők, Híd

6.

Városi művelődési központ – Templom tér 4

Állomás, Építők, Császta 56-90,
Madách, Kossuth, Királyrét,
Reviczky telep, Ipari telep,
Győr, Sport, Vasút sor, Szent
Anna, Pázsit, Palkovich,
Szlovák

7.

Városi hivatal – Templom tér 1

Oldalsó, Brünni tér, Új, Iskola,
Piactér

8.

Speciális alapiskola – Erdő utca 9

Szélső, Pacsirta, Halász, Rózsa,
Liget, Októberi tér, Béke, Erdő,
Tó, Klapka, Bernolák, Štefánik

9.

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovich utca 3

Diófa, Kollár, Kertész,
Szabadság, Šafárik, Radnóti,
Virág, Komáromi, Cseh, Alsó,
Novomesky, Kereszt

10.

Dankó Pista telep - vendéglő

Jilemnický, Nagyszombati,
Nyárfa, Šverma, Nap, Sík,
Földműves, Vágmenti, Dankó
Pista telep, Ifjúság,
Hviezdoslav, Duna, Bányász,
Keleti, Újvári

804/2014 sz.
határozat
a város 4/2014 sz., az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos plakátok ragasztásának
helyét meghatározó önkormányzati rendeletéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
a.) a javaslat a város 4/2014 sz., az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos
plakátok ragasztásának helyét meghatározó önkormányzati rendeletére, a községi
rendezésről szóló törvény 6§-a 3. bekezdése alapján kifüggesztésre került a város
hivatali hirdetőtáblájára 2014.03.13-án
b.) az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslathoz a város 4/2014 sz., az Európai
Parlamenti választásokkal kapcsolatos plakátok ragasztásának helyét meghatározó
önkormányzati rendeletére, nem érkezett észrevétel
B./ jóváhagyja
1. a város 4/2014 sz., az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos plakátok
ragasztásának helyét meghatározó önkormányzati rendeletét
805/2014 sz.
határozat
az energiaárak, valamint a városi hivatal és a város által fenntartott intézmények
bérköltségének (az alkalmazottak számának függvényében) kiértékeléséről szóló
jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
- az iskolák és oktatási intézmények tájékoztató jelentését az energiaárakat és
bérköltségeket (az alkalmazottak számának függvényében) illetően
- az energiaárak, valamint a városi hivatal és a város által fenntartott intézmények
bérköltségének (az alkalmazottak számának függvényében) kiértékeléséről szóló
jelentést
B./ kéri a polgármestert
1. javaslat előterjesztésére, miszerint legalább 10%-kal csökkenthetők az energiárra
fordított kiadások, a közvilágításon kívül, valamint 5%-kal csökkenthetők a
bérköltségek, a 2015. évi elvezetéseket beleértve
2. a sportklubok által használt épületek bérleti díjának átértékelésére
Határidő: 2014. június
806/2014 sz.
határozat
a gondozószolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a gondozószolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentést

807/2014 sz.
határozat
a Gútai Nyugdíjasklub 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Nyugdíjasklub 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jelentést
808/2014 sz.
határozat
a 2013. évi hulladékgazdálkodás eredményeinek kiértékeléséhez a Reciklációs Alapból nyert
pénzösszegek felhasználásával együtt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1.a 2013. évi hulladékgazdálkodás eredményeinek kiértékelését a Reciklásiós Alapból nyert
pénzösszegek felhasználásával együtt
B./ kéri a polgármestert
1. koncepció előterjesztésére a bevételek és kiadások közötti különbség megszüntetésére a
hulladékgazdálkodás keretén belül (bevételek növelése a hulladékelszállítás terén és a
kiadások csökkentése a hulladékgazdálkodás terén) a 2015. évre
Határidő: 2014. június
2. a pénzügyi osztállyal együttműködve bővíteni a kommunális hulladék elszállításán
keletkezett tartozások behajtásának lehetőségeit
a.) bővíteni a behajtás lehetőségét exekúció formájában – ingóság és ingatlan eladásával,
vagy az adós ingatlanának zálogba vételével
b.) a Tt. 563/2009 sz. adórendről szóló törvénye 52 §-a 2. bekezdése alapján
nyilvánosságra hozni az adósok listáját
809/2014 sz.
határozat
a 2013. évben a közhasznú tevékenység keretén belül elvégzett munkák kiértékeléséről szóló
tájékoztató jelentéshez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a 2013. évben a közhasznú tevékenység keretén belül elvégzett munkák kiértékeléséről
szóló tájékoztató jelentést
810/2014 sz.
határozat
a képviselő-testületi tagok számának meghatározásához a 2014-2018-as
választási időszakra a Tt. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 11 § 3. bek.
alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Tt. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló törvénye 11 § 3 bek. alapján a képviselőtestületi tagok számát a 2014-2018-as választási időszakra: 17 képviselő

811/2014 sz.
határozat
a polgármester bérezési feltételeihez a Tt. 253/1994 sz.törvénye 4 §-a 4. bekezdése alapján
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. a Tt. 253/1994 sz., a polgármesterek jogi státuszáról és bérezési feltételeiről szóló törvénye
4 §-a 4. bekezdése alapján Gúta Város polgármesterének fizetését 2014.1.1-jei hatállyal a
következőképpen:
Fizetés a törvény 4§-a 1. bekezdése alapján:
824,- x 2,53 = 2.084,72 €
Emelés a törvény 4§-a 2. bekezdése alapján:
2.084,72 x 25% = 521,18 €
Összesen:
2.605,90 €
Polgármester fizetése felfelé kerekítve egész €-ra:
2.606,00 €
2. az alpolgármester fizetését 2014.1.1-jei hatállyal a következőképpen:
2.606,-€ x 62% =
felfelé kerekítve egész €-ra:

1.615,72 €
1.616,00 €

812/2014 sz.
határozat
a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatói posztjára kiírt, 2014.3.18-án szóbeli
meghallgatás formájában lezajlott pályázat eredményét a következőképpen:

Sorrend

Titulus, Keresztnév és családnév

Lakhely

1.

Mgr. Juraj Murányi

Elért
pontszám
Školská 5/30,946 03 Kolárovo
175

2.

Ing. Štefan Kucsera

Mlynská 28,946 03 Kolárovo

162

3.

Ing. Mgr. Zoltán Hervay

Kvetná 37, 947 01 Hurbanovo

152

4.

Mgr. Zuzana Marosiová

Vrbová 1, 946 03 Kolárovo

148

5.

PaedDr. Bc. László Kulich

Pražské nám. 17, 946 03 Kolárovo 140

maximális pontszám

2. hogy a Tt. 552/2003 sz., a közérdekben végzett munkáról szóló törvénye 5 §-a 6.
bekezdése
értelmében a pályázók sorrendje a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatói
posztjára
kiírt pályázaton kötelező érvényű

3. hogy Mgr. Murányi Juraj képviselői mandátuma a Tt. 369/1990 sz., a községi rendezésről
szóló
törvénye 25 §-a 1. bekezdése alapján a funkciók összeegyeztethetetlensége miatt
2014.5.31-ével
megszűnik
B./ kinevezi
1. Gúta Város polgármestere javaslatára a Tt. 369/1990 sz., a községi rendezésről szóló
törvénye 11 §-a 1. bekezdése alapján 2014.6.1-jei hatállyal a pályázat győztesét, Mgr.
Murányi Jurajt, lakhelye Gúta, Iskola utca 5/30, a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon
igazgatójává
813/2014 sz.
határozat
a „ Jesenský rakpart vízvezetékre történő rákapcsolása“ elnevezésű beruházás helyzetéhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a piackutatás eredményét és a megközelítőleges anyagköltségeket 3.807,72 € összegben
ÁFÁ-val a piackutatás alapján
B./ jóváhagyja
1. a „Jesenský rakpart vízvezetékre történő rákapcsolása” elnevezésű beruházás
megvalósítását a hitelkeretből
814/2014 sz.
határozat
a Pd 7/2014/4401-7, Pd 8/2014/4401–7, Pd 14/2014/4401-6 és a Pd 13/2014/4401-7 sz.
ügyészi tiltakozáshoz
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. a Pd 7/2014/4401-7 sz. ügyészi tiltakozást a Tt. 153/2001 sz. ügyészségi törvény 22 §-a 22.
bekezdése 1.a/ 2. pontja alapján Gúta Város 3/2004 sz., a titkos adatok védelméről szóló
önkormányzati rendeletével kapcsolatban
2. a Pd 8/2014/4401-7 sz. ügyészi tiltakozást a Tt. 153/2001 sz. ügyészségi törvény 22 §-a 22.
bekezdése 1.a/ 2. pontja alapján Gúta Város 11/2004 sz., a városi rendőrség alapításáról
szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatban
3.a Pd14/2014/4401-6 sz. ügyészi tiltakozást a Tt. 153/2001 sz. ügyészségi törvény 22 §-a 22.
bekezdése 1.a/ 2. pontja alapján Gúta Város 3/2003 sz., a pénzügyi irányításról és pénzügyi
ellenőrzésről szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatban
4. a Pd 13/2014/4401-7 sz. ügyészi tiltakozást a Tt. 153/2001 sz. ügyészségi törvény 22 §-a
22. bekezdése 1.a/ 2. pontja alapján Gúta Város 6/2013 sz., a kutyatartásról és a közterületen
történő kutyavezetésről szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatban
B./ megszünteti
1. Gúta Város 2013.05.31-én kelt 3/2004 sz., a titkos adatok védelméről szóló önkormányzati
rendeletét

2. Gúta Város 2013.11.04-én kelt 11/2004 sz., a városi rendőrség alapításáról szóló
önkormányzati rendeletét
3. Gúta Város 2003.05.12-én kelt 3/2003 sz., a pénzügyi irányításról és pénzügyi ellenőrzésről
szóló önkormányzati rendeletét
4. Gúta Város 2013.04.29-én kelt 6/2013 sz., a kutyatartásról és a közterületen történő
kutyavezetésről szóló önkormányzati rendeletét
C./ kéri a polgármestert
1. a városi hivatallal együttműködve a városnak, a városi rendőrség alapításáról szóló
önkormányzati rendeletének kidolgozására
2. a városi hivatallal együttműködve a városnak, a kutyatartásról és a közterületen történő
kutyavezetésről szóló önkormányzati rendeletének kidolgozására
3. a városi hivatallal együttműködve az összes önkormányzati rendelet törvényességének
átellenőrzésére
815/2014 sz.
határozat
Gúta Város településrendezési tervének módosítása iránti kérelemhez
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. Gúta Város településrendezési terve 5-ös számú módosításának bebiztosítását jóváhagyott funkciós térzóna beépítési és kihasználási feltételeinek a 9-es számú
módosítását, Pollák Ildikó, Gúta, Fűzfa utca 3122/38 kérelme alapján – hagyományos
csárda építése - azzal a feltétellel, hogy a településrendezési terv beszerzésével járó
kiadásokat a kérelmező téríti
B./ kéri a város polgármesterét, hogy
1. az építésügyi és környezetvédelmi osztállyal együttműködve biztosítsa be a javaslat
kidolgozását Gúta Város településrendezési tervének 5-ös számú módosítására, annak
megtárgyalását az építési törvény előírásaival összhangban
816/2014 sz.
határozat
Bertók Štefan és Forróová Zuzana, Gúta, Sík utca 1517/10 sz. alatti és Vargová Erika, Gúta,
Sík utca 2188/8 sz. alatti lakosok telekeladási kérelméhez – a 2341/49 sz. parcella egy része –
31 és 5 m2 – a város érvényben lévő ártérképe alapján – használati viszony utólagos
legalizációja –
5,- €/m2 árért
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. 16 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több, mint felét képezik, a Tt.
138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §-a, 8b) bekezdése értelmében - a
vevő tulajdonában lévő építmény alatti terület a hozzá tartozó területtel együtt, amely a
elhelyezkedésével az építménnyel megbonthatatlan egységet alkot – a 2341/49 sz., „C”
regisztrációban vezetett parcella egy részének eladását – a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 31
m2 beépített terület és udvar a gútai kataszterben – a 2014.03.05-én Fülöp Zoltán
magángeodéta által készített 3504251-19/2014 sz. vázrajz alapján, amelyet a Komáromi Járási
Hivatal kataszteri szakosztálya 2014.03.20-án hitelesített 213/14- 2 és 3 rész alatt, 31 m2 – a
város érvényben lévő ártérképe alapján – használati viszony utólagos legalizációja – 5,- €/m2
árért Bertók Štefan, szül. 1974.01.28-án és Forróová Zuzana, szül. 1972.02.15-én, lakhelyük,

Gúta, Sík utca 1517/10, részére ½ - ½ részben.Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevők
térítik
2. 16 képviselő beleegyezésével, akik a jelen lévő képviselők több mint felét képezik, a Tt.
138/1991 sz., a települések vagyonáról szóló törvénye 9a) §-a, 8b) bekezdése értelmében - a
vevő tulajdonában lévő építmény alatti terület a hozzá tartozó területtel együtt, amely a
elhelyezkedésével az építménnyel megbonthatatlan egységet alkot – a 2341/49 sz., „C”
regisztrációban vezetett parcella egy részének eladását – a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett 31
m2 beépített terület és udvar a gútai kataszterben – a 2014.03.05-én Fülöp Zoltán
magángeodéta által készített 3504251-19/2014 sz. vázrajz alapján, amelyet a Komáromi Járási
Hivatal kataszteri szakosztálya 2014.03.20-án hitelesített 213/14- 1 rész alatt – újonnan
kialakított 2341/62 sz. parcella, 5 m2 – a város érvényben lévő ártérképe alapján – használati
viszony utólagos legalizációja – 5,- €/m2 árért Vargová Erika, szül. 1965. 07.18-án, lakhelye
Gúta, Sík utca 2188/8, részére. Az átírással kapcsolatos kiadásokat a vevő téríti.
817/2014 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a Partizán utcai bérlakásokban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Gőghová Evával és élettársával, Angyal
Tomášsal, Gúta, Partizán utca 7A/8, 2014.04.01-től 2015.03.31-ig Gúta Város vagyonával
történő gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe
véve, mivel a lakást hosszú távon bérlik, nincs a várossal szemben tartozásuk, és teljesítik a
8/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelet 4§-ában foglalt kritériumokat. A bérlők a
szerződés meghosszabbításakor 1 havi bérletnek megfelelő összeget letétbe helyeznek. A
bérlést a képviselő-testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.
2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Bartalos Vojtecchal és feleségével,
Alžbetával, Gúta, Partizán utca 7/15, 2014.04.01-től 2015.03.31-ig Gúta Város vagyonával
gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat
történő
figyelembe véve, mivel a lakást hosszú távon bérlik, nincs a várossal szemben tartozásuk, és
teljesítik a 8/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelet 4§-ában foglalt kritériumokat. A
bérlők a szerződés meghosszabbításakor 1 havi bérletnek megfelelő összeget letétbe
helyeznek. A bérlést a képviselő-testület az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja
jóvá.
818/2014 sz.
határozat
bérleti szerződés megkötéséhez a jelenlegi bérlőkkel a Dankó Pista telepi bérlakásokban
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Sztojka Zsolttal és Sztojková
Magdalénával, Gúta, Dankó Pista telep 71/1, 2014.04.01-től 2015.03.31-ig Gúta Város
vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges
szempontokat figyelembe véve – bérleti viszony folytatása. A bérlést a képviselő-testület
az összes képviselő 3/5-ös többségével hagyja jóvá.

2. bérleti szerződés megkötését a jelenlegi bérlőkkel, Sztojka Imricchel és Sztojková Ivetával,
Gúta, Dankó Pista telep 71/7, 2014.04.01-től 2015.03.31-ig Gúta Város vagyonával történő
gazdálkodás alapelvei 20. cikkelye értelmében különleges szempontokat figyelembe véve –
bérleti viszony folytatása. A bérlést a képviselő-testület az összes képviselő 3/5-ös
többségével hagyja jóvá.
819/2014 sz.
határozat
Gúta Város bérlakásainak kiutalásához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérlés formájában Szi
Zoltánnal és feleségével Alžbetával, Gúta, Békevédők utcája 3038/5, 3 szobás lakásra a
Templom tér 7A/1 alatt, 2014.05.01-től 2015.04.30-ig, amennyiben a 2012.10.20-tól
érvényben lévő 8/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelet 8§-a 5. pontja alapján letétbe
helyeznek 9 havi bérletnek megfelelő összeget
2. bérlakás kiutalását és bérleti szerződés megkötését közvetlen bérlés formájában Berki
Romannal, Gúta, Dankó Pista telep 71/11, 1 szobás lakásra a Radnóti utca 40/5 alatt,
2014.04.01-től 2015.03.31-ig
820/2014 sz.
határozat
a komáromi székhelyű SUNREALITY Kft. kérelméhez – közterület sajátos használata
/bérlés/ a gútai kataszterben
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1. Gúta város kinyilvánította bérbeadási szándékát a gútai kataszterben a Győri utcában lévő
1194 sz. parcella egy részére (zöld terület), 1 db tájékoztató tábla elhelyezése céljára – 6 m2.
A szándékra kérvényt nyújtott be a SUNREALITY Kft., melynek székhelye Komárom,
Jókai utca 36
B/ jóváhagyja
1. közterület sajátos használatára – bérlésre – vonatkozó szerződés megkötését a gútai
kataszterben a Győri utcában lévő 1194 sz. parcella egy részére (zöld terület), 1 db
tájékoztató tábla elhelyezése céljára – 1,5 m2, napi 0,15 €/m2 (m2 = a tábla felülete),
meghatározatlan időre egy hónapos felmondási idővel. A szerződés annak a város
honlapján történő megjelentetése utáni napon lép hatályba. A tájékoztató tábla helye és
feltételei az építésügyi és területrendezési bizottság álláspontja alapján kerülnek
meghatározásra.

821/2014 sz.
határozat
a komáromi székhelyű SUNREALITY Kft. kérelméhez – a gútai kataszterben, közterületen
lévő tájékoztató tábla bérlése
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. bérleti szerződés megkötését 1 db, a város tulajdonában lévő tájékoztató tábla bérlésére –
1,5 m2 – a gútai kataszterben, közterületen, a Templom téren a COOP Jednota előtt az
1565/40 sz. parcellán a kérelmezővel, a komáromi székhelyű SUNREALITY Kft.-vel.
Bérleti díj: napi 0,15 €/m2 (m2 = a tábla felülete). A szerződés meghatározatlan időre szól 1
hónapos felmondási idővel, és a szerződésnek Gúta Város honlapján történő megjelentetése
utáni napon lép érvénybe.
822/2014 sz.
határozat
a gútai székhelyű VILLAGUTTA Kft. kérelméhez – nem lakáscélú helyiség bérlése a
Templom tér 32 sz. alatt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség bérlését közvetlen bérlés formájában meghatározatlan időre
2014.04.01- jei hatállyal, gépjármű parkoltatása céljára – garázs – a VILLAGUTTA Kft.
részére, melynek székhelye Gúta, Akác utca 563/32, ügyvezetője Kovács Adrián. A garázs a
Templom téren a 857/6 sz. parcellán található, terjedelme 15,6 m2. Éves bérleti díj: 19,92
€/m2
823/2014 sz.
határozat
Varga Štefan, Gúta, Erdei utca 1936/21, kérelméhez – nem lakáscélú helyiség bérlése az
Újvári utca 13 sz. alatt
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja
1. nem lakáscélú helyiség bérlését az Újvári utca 13 sz. alatt közvetlen bérlés formájában
meghatározatlan időre 2014.05.01-jei hatállyal, raktározás céljára Varga Štefan, Gúta, Erdei
utca 1936/21, részére. A bérelt terület 235,80 m2. Éves bérleti díj: 1,- €/m2
824/2014 sz.
határozat
az iskolák és oktatási intézmények struktúrájának átalakításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ kéri
1. a polgármestert, hogy a 2014.3.11-én kelt, a 2014.02.26-ai 768/2014 B./2 sz. képviselőtestületi határozat teljesítését érintő polgármesteri levélben feltüntetett felelős személyek
(főként az oktatási hivatal vezetője), dolgozzanak ki alternatív javaslatokat az egyes iskolák
és egyéb oktatási intézmények strukturális változtatásait illetően az intézméynek
igazgatóival együttműködve az összegyűjtött anyagok felhasználásával oly módon, hogy a

2015. év a költségvetés összeállítása szempontjából ne legyen veszélyeztetve, vagyis a
költségvetések a lehető legnagyobb mértékben illeszkedjenek az állami normatívákhoz
Határidő: 2014. májusi képviselő-testületi ülés
2. a város főellenőrét, a kidolgozott anyaggal kapcsolatos állásfoglalás előterjesztésére
Határidő: 2014. májusi képviselő-testületi ülés
825/2014 sz.
határozat
Gúta Város településrendezési tervének módosításához
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ kéri
1. a pogármestert, tárgyalások megkezdésére Gúta Város településrendezési tervének
aktualizációját illetően
Határidő: 2014. májusi képviselő-testületi ülés

H o r v á t h Árpád
polgármester

