
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12-én 18.00 

órakor megtartott nyilvános  üléséről. 

 

A képviselő-testülete ülésének helye: Zalaszentiváni KÖH irodahelyisége (Nagykutas, Fő u. 21.) 

                      

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba alpolgármester, 

Baumgartner József képviselő, 

 Kaczor Zsolt képviselő, 

Szalai Tibor képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 5 

fővel határozatképes. A rendkívüli ülés napirendjeként javasolja tárgyalni az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználására kötött szerződés 

módosítását.  

 

Egyéb javaslat híján a polgármester kérte a napirend elfogadását. 

 

68/2014. (XI. 12.) 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./ Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásának felhasználására kötött szerződés módosítása 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester elmondta, hogy a korábbi képviselő-testület által a 

támogatás felhasználására kötött szerződést javasolja módosítani, mivel a korábbi cél, a Diós utca 

járdaépítése forráshiány miatt nem lesz megvalósítható, erre a támogatás összege nem nyújt teljes 

körűen fedezetet. Javasolta, hogy a támogatás teljes összegét a Gyöp utca belvízelvezető rendszerének 

mederkanalas technológiával történő felújítására és helyi közutak, elsősorban a Gyöp utca kátyúzására 

kellene fordítani.  

 

Kaczor Zsolt képviselő a költségekről kérdezte a polgármestert. 

 

Baumgartner József képviselő válaszában előadta, hogy a belvízelvezető árokrendszer felújítását 

körülbelül kettő kilométer hosszban tervezik elvégeztetni, ebből már leszámították a lakossági 

átereszeket a Gyöp utca teljes hosszában és a Kossuth utcában. Az Erdei utcában és a Gyöp utca végén 

átereszeket kell építeni.  

 

Szalai Tibor képviselő kérdezte, hogy az Erdei utcában terveznek-e aszfaltozást. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester válaszában előadta, hogy csak kátyúzást terveznek a helyi 

közutakon, teljes aszfaltozás sehol nem lesz. A burkolat állapota miatt a Diós utcában is szükséges az 

aszfalt javítása. 

 



Cseh Csaba alpolgármester véleménye szerint a Hegyalja utcában is szükséges a közút felületének 

helyreállítása kőzúzalék terítésével. Azt javasolja, hogy az eredeti terveken felül a kivitelezési 

árajánlatot két változatban egészítsék majd ki. Egyrészről készüljön ajánlat az Erdei utca 

helyreállításával, másodsorban készüljön ajánlat a Hegyalja utcára vonatkozóan. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester összegezve a képviselő-testület álláspontját javasolta, hogy 

a képviselő-testület határozatával módosítsa a támogatási szerződés tárgyát: Nagykutas, Gyöp utca 

belvízelvezető árokrendszerének teljes felújítása, a közút burkolatának helyreállítása kátyúzással, 

csatlakozó szakipari munkákkal.  

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját. 

 

69/2014. (XI. 12.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal – az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználására kötött 194059 számú 

támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a Belügyminisztériumnál. A 

módosítási igény szerint a szerződés tárgya: Nagykutas, Gyöp utca belvízelvezető 

árokrendszerének teljes felújítása, a közút burkolatának kátyúzással, csatlakozó 

szakipari munkákkal történő helyreállítása.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a támogatási szerződés módosítás előkészítésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Határidő: 2015. március 31. a szerződés módosítására 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a képviselő-testület időpont javaslatát kérte a falugondnoki 

álláspályázatra jelentkezők meghallgatására.  

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző javasolta, hogy a meghallgatást december hónapban tartsák meg, mivel 

novemberben a működési engedélyezési eljárás indítását követően a szakmai anyagok a képviselők 

rendelkezésére fognak állni.  

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a képviselőkkel folytatott rövid egyeztetést követően 

bejelentette, hogy a soron következő képviselő-testületi ülést 2014. november 27-én 18.00 órára hívja 

össze. 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester megköszönte a megjelenést, és 18 óra 45 perckor bezárta a 

képviselő-testület ülését. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 

Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 

 


