
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor 

megtartott nyilvános alakuló üléséről. 

 

A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas, Diós u. 2/A.) 

                      

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

Szalai Tibor képviselő, 

 Baumgartner József képviselő, 

 Kaczor Zsolt képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető, 

Lukácsné Dormán Andrea a helyi választási bizottság elnöke, 

és 24 fő helyi lakos. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző köszöntötte a megjelenteket, gratulált a határozatképes számban jelen lévő 

képviselő-testület tagjainak megválasztásukhoz. Jegyző ismertette a napirendet. 

 

Napirend: 

1./ Ünnepélyes megnyitó 

2./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

3./ Az önkormányzati képviselők, polgármester eskütétele 

4./ A polgármesteri program ismertetése 

5./ Alpolgármester választása, eskütétele 

6./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

8./ Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása 

9./ Egyebek 

 

58/2014. (X. 21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a napirendet jóváhagyta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

 

Lukácsné Dormán Andrea, a HVB elnöke elmondta, 2014. október 12-én Nagykutas településen 

zökkenőmentesen zajlott le a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, rendkívüli 

esemény nem történt. A szavazóköri névjegyzékben 393 választópolgár neve szerepelt, ebből 261 fő 

élt választójogával, ami 66 %-os részvételt jelent. Ez az arány lényegesen magasabb az országos, 

illetve a megyei részvételi adatoknál. A választás a polgármesteri és az egyéni listás voksolás esetében 

is eredményes volt. Nagykutason két polgármester-jelölt indult, mindkettő független jelöltként: 

Horváth Sándor 74 szavazatot, Ferenczné Baumgartner Éva 182 szavazatot szerzett. A polgármester 

Ferenczné Baumgartner Éva lett. Összesen 10 jelölt indult a kiosztható 4 képviselői helyért. Szalai 

Tibor 149 szavazatot, Patkó Tibor Miklósné 56 szavazatot, Baumgartner József  118 szavazatot, 

Németh Mihály 68 szavazatot, Preisz Szilvia 37 szavazatot, Bicsák József 70 szavazatot, Cseh Csaba 

135 szavazatot, Kaczor Zsolt 121 szavazatot, Bende Szabolcs  51 szavazatot, Soós Benő 113 

szavazatot szerzett. Megválasztott képviselő lett: Szalai Tibor, Baumgartner József, Cseh Csaba és 



Kaczor Zsolt. Lukácsné Dormán Andrea a helyi választási bizottság nevében gratulált a bizalmat 

kapott képviselőknek, polgármesternek, és az elkövetkezendő 5 évre sikeres és eredményes munkát 

kívánt. 

 

2./ Az önkormányzati képviselők, polgármester eskütétele 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző felkérte Lukácsné Dormán Andreát, a helyi választási bizottság elnökét, 

vegye az esküt a megválasztott polgármestertől. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester letette az esküt (eskütételi okmány a jegyzőkönyvhöz 

csatolva). 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester vette az esküt a képviselő-testület tagjaitól. A képviselő-

testület négy tagja letette az esküt (eskütételi okmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva). 

 

A helyi választási bizottság elnöke ezt követően átadta a megbízóleveleket a megválasztott 

képviselőknek és a polgármesternek. 

 

3./ A polgármesteri program ismertetése 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette polgármesteri 

programját. (A program a jegyzőkönyvhöz mellékleve.) 

  

4./ Alpolgármester választása, eskütétele 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően az 

alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, személyét zárt ülésen, titkos szavazással kell 

megválasztania a képviselő-testületnek. A szavazás lebonyolításához három tagból álló eseti 

szavazatszámláló bizottságot kell választani. A bizottság tagjainak személyéről együttesen, egy 

határozatban célszerű dönteni a határozatképesség fenntartása érdekében. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester javaslatot tett az alpolgármesterre Cseh Csaba képviselő 

személyében, majd kérte az eseti bizottság megválasztását. 

 

59/2014. (X. 21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az eseti bizottság elnökének választotta Szalai Tibor képviselőt, 

a bizottság tagjának, Baumgartner József és Kaczor Zsolt képviselőt, azzal, hogy a 

bizottság kizárólag a 2014. október 21-i zárt ülés keretében tartandó alpolgármester 

választás idején működik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

A polgármester az alpolgármester megválasztásának idejére zárt ülést rendelt el, a képviselő-testület a 

zárt ülés idejére külön helyiségbe vonult. 

 

A 10 perces zárt ülést követően a polgármester a nyílt ülés továbbfolytatásáról rendelkezett. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester jelezte, az alpolgármester Cseh Csaba lett. Cseh Csaba 

alpolgármester ezt követően letette az esküt (eskütételi okmány a jegyzőkönyvhöz csatolva).  

 

5./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 



 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2014. 

október 12. napján hatályba lépett rendelkezései újraszervezték, újrarendezték az illetményekkel, 

tiszteltdíjakkal kapcsolatos szabályokat. A polgármester illetményének számítási alapja a helyettes 

államtitkár törvényben meghatározott alapilletménye. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a főállású, 

500 fő lakosságszám alatti település polgármestere ennek az alapilletménynek a 20 %-ára jogosult. A 

társadalmi megbízatású polgármester pedig havonta a főállású polgármester illetményének 50%-ával 

megegyező mértékű, vagyis 74.789,- Ft összegű tiszteletdíjra, továbbá illetményének, tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Jegyző hozzátette, a tiszteletdíj mértéke 

jóval kevesebb a megelőző időszakhoz képest, az 500 fő alatti települések esetében mondhatni 

megalázóan alacsony, az Országgyűlés előtt van egy ellenzéki módosító javaslat, várhatóan még a 

közeljövőben napirendre kerül a Parlamentben az illetmények kérdése.  

 

Jegyző elmondta, mivel a polgármester illetménye, tiszteletdíja közérdekű adatnak minősül, a döntést 

nyílt ülésen kell a képviselő-testületnek elfogadnia. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester bejelentette érintettségét, és a szavazás idejére, 18.35 

órakor elhagyta az üléstermet. 

 

61/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – Ferenczné Baumgartner Éva polgármester tiszteletdíját 2014. 

október 12. napjától bruttó 74.789,- Ft összegben, költségtérítését tiszteletdíjának 

15%-ában, 11.218,- Ft összegben állapította meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 18.38 órakor visszatért az ülésterembe, jegyző ismertette a 

részére megállapított tiszteletdíj és költségtérítés mértékét. 

 

6./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester ismét átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény az 

alpolgármesternek járó tiszteletdíjat is szabályozza, ami a polgármester megállapított tiszteletdíjának 

70-90 %-a lehet.  

 

Cseh Csaba alpolgármester: ahogy eddig, úgy ezután sem tart igényt a tiszteletdíjra, nem kéri ennek 

megállapítását. Erről írásban rendelkezett.  

 

A képviselő-testület tudomásul vette Cseh Csaba alpolgármester bejelentését.  

 

7./ Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása 

 

Polgármester felkérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a napirend részleteiről. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, minden képviselő és polgármester a megválasztását követő 30 

napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok kezelésére ügyrendi bizottságot 

hoz létre a képviselő-testület, melynek tagjait szükségszerű megválasztani. Az ügyrendi bizottság 



három főből áll, és nem lehet sem polgármester, sem alpolgármester a tagja. Az ügyrendi bizottság 

összetételéről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függeléke rendelkezik, így 

ennek módosítása szükséges. A bizottság tagjainak személyéről együttesen, egy határozatban célszerű 

dönteni a határozatképesség fenntartása érdekében.  

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az ügyrendi bizottság tagjainak 

jóváhagyását. 

  

62/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az Ügyrendi Bizottság elnökének Szalai Tibor képviselőt, a 

bizottság tagjának Baumgartner József és Kaczor Zsolt képviselőt hagyta jóvá, egyben 

kéri a soron következő szervezeti- és működési szabályzatról szóló önkormányzati 

rendelet módosításakor előterjeszteni.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

8./ Egyebek 

 

A/ SZMSZ 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a jogszabályi változások átvezetése okán az SZMSZ teljes 

egészének felülvizsgálata is időszerű. Jegyző javasolta, adjon a képviselő-testület felhatalmazást ennek 

előkészítésére, és a rendelet-módosítást a soron következő ülésen tárgyalja a testület.     

 

Polgármester szavazásra bocsátotta az SZMSZ módosításának előkészítésére adott felhatalmazást. 

 

63/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – felhatalmazta Ferenczné Baumgartner Éva polgármestert és dr. 

Erdélyi Gábor jegyzőt, vizsgálják felül az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, és a hatályos jogszabályi változások átvezetését követően a rendelet-

módosítást készítsék elő a soron következő testületi ülésre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

B/ Társulási delegálások  

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, Nagykutas önkormányzata jelenleg négy önkormányzati 

társulásnak tagja. Az önkormányzati választásokat követően valamennyi társulás alakuló ülést tart, a 

társulások tanácsainak ülésein való részvétel napi feladatot jelent. Az előző ciklusokban valamennyi 

társulás tanácsába a polgármestert delegálta a képviselő-testület, jegyző javasolta e gyakorlatot 

továbbra is tartani. 

 

Polgármester jelezte, érintettsége miatt a szavazásban nem vesz részt, a helyiséget a szavazás idejére 

elhagyta. 

 

Kérdés nem hangzott el, alpolgármester szavazásra bocsátotta a ZALAISPA-társulásba való delegálás 

kérdését. 

 

 



64/2014. (X. 21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési 

szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás 

társulási tanácsába Ferenczné Baumgartner Éva polgármestert delegálta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

Alpolgármester szavazásra bocsátotta a Szennyvíztársulásba való delegálás kérdését.  

 

65/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat javítására létrejött 

önkormányzati társulás társulási tanácsába Ferenczné Baumgartner Éva polgármestert 

delegálta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

Alpolgármester szavazásra bocsátotta az ivóvíz-társulásba való delegálás kérdését.  

 

66/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége 

ivóvízminőségének javítására társulás társulási tanácsába Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármestert delegálta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

Alpolgármester szavazásra bocsátotta a kistérségi társulásba való delegálás kérdését.  

 

67/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási tanácsába Ferenczné Baumgartner Éva polgármestert delegálta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester megköszönte a megjelenést és az alakuló ülést 

18 óra 50 perckor bezárta.         

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

   


