
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-án 18 órakor 

megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános 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, 

Bor László és 16 fő helyi lakos. 

 

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

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

Napirend: 

1./Falugondnoki álláspályázat 

2./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti munkáról 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 

4./ A helyi közterületek és ingatlanok használatáról, rendjéről, a település tisztaságáról, a helyi 

környezet védelméről szóló rendelet módosítása 

5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló rendelet megalkotása  

6./ 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

8./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

9./ Gyepmesteri feladatok 

10./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

70/2014. (XII.16.) 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./ Falugondnoki álláspályázat 

Polgármester elmondta a falugondnoki szolgálat elindításának a gépkocsi beszerzése mellett fontos 

eleme, hogy dönteni kell a falugondnok személyéről. Az önkormányzat szeptember első felében írta ki 

a pályázatot, a jelentkezők október 8-ig nyújthatták be pályázataikat. Összesen négy pályázat érkezett, 

valamennyi pályázó nagykutasi lakos. Javasolta, hogy zárt ülés keretében, külön-külön hallgassák meg 

a jelentkezőket a pályázatok beérkezésének sorrendjében. Elsőként Cseh Csaba, majd Horváth Károly, 

aztán Kovács Enikő, végül Szalainé Varga Imelda következik. 

 

Polgármester 18.10 órakor elrendelte a zárt ülést. 

18.55 órakor nyílt üléssel folytatódott a képviselő-testület ülése.   

 



2./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti munkáról 

Polgármester elmondta, az október 21-én megtartott alakuló ülés óta eltelt időszak számos 

programmal és feladattal telt. A programokról szólva jelezte, dia napot tartott a könyvtár novemberben 

a Faluházban. Zajlik az adventi programsorozat, melynek részeként a népdalkör elkészítette az adventi 

koszorút, minden vasárnap gyertyagyújtásra gyűlik össze a falu lakossága a Faluháznál, előtte pedig 

játszóház várja a gyerekeket. A könyvtár közreműködésével elnyerte a település az E.ON feldíszített 

karácsonyfáját, amit december 5-én állítottak fel az Emlékmű-téren. Vasárnap a Községünkért 

Alapítvány és az Óvoda közreműködésével tartja a település a hagyományos Mindenki karácsonyát. 

Polgármester elmondta, november 5-én, majd december 10-én a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás ülésein vett rész. November 6-án a Megyeháza nagytermében Vigh László 

országgyűlési képviselő és Rigó Csaba kormánymegbízott szervezett polgármesteri találkozót, melyen 

szintén képviselte Nagykutast; november 18-án Nagykapornakon a Közvil Zrt. partnertalálkozóján 

volt. November 19-én a képviselőkkel együtt részt vett a kötelező képzésen, amit Zalaegerszegen az 

Ady Moziban szervezett meg a Zala Megyei Kormányhivatal. A falugondnoki szolgálat működési 

engedélyezési eljárása megindult, a falugondnoki autót a kereskedő forgalomba helyezte, a hitelt 

jóváhagyta a Porsche Bank, így napokon belül átvehető a falugondnoki busz Kecskeméten. November 

6-tól folyamatosan léptek be a közfoglalkoztatásba a dolgozók, jelenleg öt fő vesz részt a programban, 

a téli közfoglalkoztatás keretében 100 %-os támogatásra tudott pályázni az önkormányzat, a 

foglalkoztatás 8 órában zajlik, és a hosszabbítási kérelmet is elfogadta a Munkaügyi Kirendeltség, így 

valamennyi dolgozót 2015. február 28-ig alkalmazhatja az önkormányzat. Jelenleg a közmunkások 

legfontosabb feladata a buszgarázs kitakarítása. Novemberben volt egy köztemetés, mindent megtett 

azért az önkormányzat, hogy a költségek lehető legkisebbre szorítása mellett tudjon méltó, a 

hozzátartozók kéréseit is tiszteletben tartó temetést biztosítani a nagykutasi elhunytnak. December 6-

án komoly problémával kellett szembesülni, miután az E.ON felállította a karácsonyfát, és rákötötte az 

a hálózatra, folyamatos áramkimaradások jelentkeztek a Faluházban és a presszóban. A hibát két 

napon át keresték, végül kiderült, egy korábban kidőlt, de még használatban lévő oszlop okozta a 

problémát, amit Bandics János hozott helyre társadalmi munkában, az önkormányzatnak a szükséges 

vezetékeket, kapcsolókat kellett megvásárolni.   

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját.  

 

73/2014. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a polgármester két ülés közötti munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester 

 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet  

Polgármester utalt rá, mint az alakuló ülésen is elhangzott, a képviselőt-testület az alakuló ülésen, 

vagy az azt követő ülésen megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendeletét. Az elkészült rendeletet előzetesen megkapták a képviselők, polgármester átadta a szót 

dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, részletesen sikerült átdolgozni az SZMSZ-t. Mivel a korábbi 

rendelet már számos módosításon esett át, a legcélszerűbbnek az mutatkozott, hogy új rendelet 

szülessen, amely kiküszöböli a jogszabályszerkesztés előírásainak megfelelően a felsőbb szintű 

jogszabályok ismétlését, ugyanakkor a helyben megszokott rendet, működésre vonatkozó előírásokat 

tartva átlátható szabályozást nyújt. Javasolta az SZMSZ elfogadását. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet.  

  



Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I.06.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta az önkormányzat szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét. (A 

rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4./ A helyi közterületek és ingatlanok használatáról, rendjéről, a település tisztaságáról, a helyi 

környezet védelméről szóló rendelet módosítása 

 

Polgármester átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Jegyző elmondta, technikai módosításról van szó, amit az idei évben lebonyolított közszolgáltató-

váltás miatt kell átvezetni a rendeletben. A tervezetet előzetesen megkapták a képviselők, javasolta 

ennek elfogadását. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet-módosítást.  

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (I.06.) 

önkormányzati rendelet a helyi közterületek és ingatlanok használatáról, 

rendjéről, a település tisztaságáról, a helyi környezet védelméről szóló 8/2008. 

(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint megalkotta a 10/2014. (XII. 19.) 

önkormányzati rendeletét a helyi közterületek és ingatlanok használatáról, rendjéről, a 

település tisztaságáról, a helyi környezet védelméről szóló 8/2008. (VI. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásos szövege a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló rendelet megalkotása  

 

Polgármester ismét átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Jegyző elmondta, e rendelet megalkotásával adós az önkormányzat, de a megalkotására vonatkozó, 

2013. év végén hatályba lépett jogszabályok szerint még nem volt egyértelmű, meg kell-e alkotni 

azokon a településeken, ahol a szennyvízhálózat 100 %-osan kiépített. Jegyző elmondta, a Zalavíz 

Zrt.-től egy hónapja várja az adatokat, amelyek a rendelet mellékletében szabályozott díjakat 

tartalmazzák. Mivel a szolgáltató engedéllyel nem rendelkezik, de a kormányhivatal várja a rendelet 

elfogadását, javasolta, tegye ezt meg a képviselő-testület, majd a rendelkezésre álló díjtételek 

birtokában egy rendelet-módosítással a díjak is jóváhagyásra kerülnek a szolgáltatóval kötendő 

szerződéssel együtt. 

 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII.30.) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 



6./ 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

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

 

Jegyző kiemelte, rendkívül részletes előterjesztés készült, amely tartalmazza a jövő évre vonatkozó, 

kockázatelemzésre épülő belső ellenőrzési munkatervet. Jegyző kérte a képviselő-testületet, hagyja 

jóvá az önkormányzat és intézménye részére kidolgozott dokumentum szerinti ellenőrzési tervet. 

  

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.   

 

74/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta az önkormányzat és intézménye 

2015. évi belső ellenőrzési munkatervét. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egy belügyminisztériumi 

állásfoglalás szerint az alpolgármesternek akkor is meg kell állapítani a tiszteletdíjat, ha lemond róla. 

Mivel a díjmegállapítás nem történt meg az alakuló ülésen, ezt most kellene jóváhagynia a testületnek. 

Jegyző elmondta, az Mötv. rendelkezési alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben, 

költségtérítését 15 %-ában állapítja meg,. Az alpolgármester tiszteletdíját köteles a testület 

megállapítani, annak egészéről vagy meghatározott részéről pedig csak a megállapítást követően 

mondhat le a társadalmi megbízatású alpolgármester. 

 

Polgármester javasolta a tiszteletdíjat 70 %-ban megállapítani. Kérdés nem hangzott el, polgármester 

szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

 

75/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az alpolgármester tiszteletdíját a polgármester tiszteletdíjának 

70 %-ában, bruttó 52.352,- Ft összegben állapította meg. Alpolgármester tiszteletdíja 

15 % - ában meghatározott, 7853,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Cseh Csaba alpolgármester jelezte, megerősíti korábbi nyilatkozatát, miszerint lemond az őt megillető 

tiszteletdíj egészéről. (A nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

 

Polgármester elmondta, a beszámolót előzetesen minden képviselő megkapta, mivel ezt a lakossággal 

is ismertetni kell, a közmeghallgatás keretében ismerteti részleteiben a beszámolót, egy határozattal 

azt azonban el kell fogadnia a képviselő-testületnek.  

 

Kérdése, felvetése nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

 



76/2014. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – megtárgyalta és tudomásul vette a polgármester beszámolóját a 

lakóhely környezeti állapotáról, illetve megbízta a polgármestert, hogy a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése 

szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról évente tájékoztassa a 

lakosságot.   

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

9./ Gyepmesteri feladatok 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társuláson belül felmerült 

az igény a gyepmesteri feladatellátás problémájának megoldására, ami az idei évben a térség szinte 

valamennyi települése esetében megoldatlan feladatot, gondot jelentett. A feladatellátást a 

„BOGÁNCS” Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület vállalná, számításaik szerint az évi 150-170 Ft/lakos 

összeg beszedése mellett az egyesületnek ez a tevékenysége esetlegesen nem lenne veszteséges. 

Jegyző javasolta a társulási előterjesztés elfogadását, amely remélhetőleg a következő évtől orvosolja a 

problémát. 

 

Kérdés nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

 

77/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül - a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosítását elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Nagykutas Község Önkormányzata 

a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő 

egyes feladat – és hatáskörök közül részt vesz a gyepmesteri feladatok közös 

ellátásában. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

10./ Egyéb ügyek 

 

A/ Árajánlat elfogadása 

 

Polgármester jelezte, a képviselőkhöz már eljutott a legkisebb összegű ajánlat, Bor László árajánlata, 

ami a Gyöp és Erdei utca munkálatainak költségeit foglalja magába. Ennek elfogadásáról kellene 

dönteni. 

 

Jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen elfogadott módosítási kérelem 

bedolgozásra került az elektronikus rendszerbe és elküldésre került a Belügyminisztériumhoz. A 

szerződés módosítása rövidesen megérkezik, és akkor nincs további akadálya a munkák 

megkezdésének. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: az árkolás megjelölt hossza a teljes Gyöp utcát jelenti? 

 

Baumgartner József képviselő: igen, mindkét oldalon az utca teljes hosszában. 

 

Egyéb kérdés nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta az árajánlatot. 



78/2014. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül - jóváhagyta a Bor Beton (Zalaegerszeg, Egervári u. 10.) 

kivitelezési árajánlatát 6.500.000,- Ft összegben, egyúttal felhatalmazta polgármestert 

a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

B/ Presszó-bérlet 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy december elején érkezett ifj. Bor László 

bejelentése, miszerint 2015. január 1. napjától fel kívánja mondani a nagykutasi presszó bérletét. 

 

Cseh Csaba képviselő: üresen ne maradjon a helyiség, mindenképpen megoldást kell találni a 

hasznosítására. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: mekkora volt a bérleti díj? 

 

Polgármester: szeptemberben egy csökkentési kérelme már volt a bérlőnek, azóta 24 ezer forintot fizet 

havonta. 

 

Jegyző: a felmondási idő három hónap, tehát április 1-től lehet új bérlője a presszónak, addig célszerű 

lenne meghirdetni, így esetlegesen a bútorzat kérdése is megoldódhat. 

 

Egyéb felvetés nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a presszó ügyét. 

 

79/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a tulajdonában lévő presszóhelyiség 2015. 

április 1-i hatállyal történő bérbeadására pályázatot ír ki. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

D/ Ivóvíztársulás 

Jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ivóvíztársulás november 26-án tartott társulási 

ülésén újabb módosítását fogadta el a társulási megállapodásnak, amely egy nyilatkozattal egészül ki. 

Ezt a módosítást valamennyi tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia.  

 

Kérdés nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

 

80/2014. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége 

ivóvízminőségének javítására társulási megállapodásának 2014. november 26-i 

társulási ülésén jóváhagyott módosítását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester jelezte, az ülés öt perc szünetet követően 

közmeghallgatással folytatódik.  

 

Polgármester ismét köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a közmeghallgatás napirendjét.         

 

Napirend: 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről; 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi terveiről; 

3./ Közérdekű kérdések, felvetések. 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről 

 

Polgármester jelezte kivételes helyzetben van, hiszen e beszámolónak része az október 12. napját 

megelőző időszak is, az önkormányzat idei egész éves munkájáról kell ugyanis most számot adni. 

Éppen e helyzetből adódóan a tájékoztatót a tényekre, a puszta számokra alapozta. Polgármester 

elmondta, Nagykutas Község Önkormányzata 2014-ben 9 alkalommal tartott rendes ülést, két 

rendkívüli ülés volt idén, és Kiskutas településsel közösen kétszer tartott együttes ülését a képviselő-

testület. Eddig 68 határozat született és 8 rendeletet alkotott a képviselő-testület.  

A január 21-én megtartott, idei első testületi ülésen új szociális rendeletet fogadott el a képviselő-

testület, és emellett az újszülött gyermekek pénzbeli támogatásáról is döntött. Nagykutas Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (II.19.) számú rendeletével hagyta jóvá ez évi 

költségvetését 52.416.000 Ft eredeti előirányzattal. A jóváhagyott előirányzatot időközben módosítani 

kellett, mivel az önkormányzat 6.500.000 Ft támogatást kapott április hónapban a 

Belügyminisztériumtól az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok vissza 

nem térítendő, fejlesztési támogatása keretében. Az előző képviselő-testület a Diós utcai járda 

megépítését finanszírozta volna az összegből, az engedélyeztetési eljárás el is kezdődött, azonban a 

korábbi cél forráshiány miatt nem lesz megvalósítható, a támogatás összege nem nyújt teljes körűen 

fedezetet erre, így novemberben a képviselő-testület a támogatási szerződés módosítása mellett 

döntött. A teljes összeget a Gyöp utca belvízelvezető rendszerének felújítására, valamint az Erdei utca 

burkolatának kátyúzására, javítására fordítja az önkormányzat.  

A korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázott az önkormányzat a Belügyminisztériumnál az óvoda 

épületének felújítására, ám ezúttal sem nyert támogatást a település. 

Közbeszerzési eljárást folytatott le Nagykutas a tavalyi évben elnyert falugondnoki gépjármű 

beszerzésére, melynek eredményeként a kecskeméti székhelyű Brill Kft.-vel kötött szerződést az 

önkormányzat.  

Folyamatosan részt vett a település a meghirdetett közmunkaprogramokban, így átlagosan 2-4 fő 8 

órás közfoglalkoztatására nyílt és nyílik jelenleg is lehetőség. 

Május 29-én döntés született az óvoda két csoportra történő bővítéséről, a férőhelyszám 50 főre való 

emeléséről, amit szeptember 1-i hatállyal valósított meg az intézmény. A döntés több változást hozott 

magával, a korábban könyvtárként működő helyiségben a nyár folyamán kialakításra került az új 

csoportszoba, és a könyvtár a régi sportöltöző helyére költözött. Az intézménybe felvételre került két 

óvónő és egy fő konyhai kisegítő. 

2014. július 1-től a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat.  

Idén három választás zajlott, ezek közül a legnagyobb feladatot a helyi önkormányzati választás 

jelentette. A képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően augusztus 31-ig öt évre 

megválasztotta az új helyi választási bizottság tagjait. 

Az ősz folyamán igényt nyújtott be az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásra (régi 

elnevezés szerint önhikis támogatás), a kérelmet a Belügyminisztérium támogatta, és Nagykutas 

3.732.000 forint összegű segítséget kapott. 

Idén is csatlakozott az önkormányzat a Bursa-ösztöndíj programhoz, ennek keretében hat felsőoktatási 

intézményben tanuló helyi fiatal nyújtotta be kérelmét, közülük öt hallgató felelt meg a kitételeknek, 

őket havi 4.000 Ft összegű ösztöndíjjal támogatja a település. 



Sikeresen pályázott az önkormányzat szociális tűzifa-támogatásra, melynek keretében 444.500,- Ft 

összegű támogatást nyert Nagykutas, vagyis 25 köbméter tűzifa kiosztására nyílik lehetőség a 

közeljövőben. 

A falugondnoki álláshelyre szeptemberben írta ki az önkormányzat a pályázatot, a jelentkezőket az 

elmúlt órában zajlott zárt ülésen hallgatta meg a testület. Polgármester bejelentette, hogy a képviselő-

testület döntése értelmében Nagykutas falugondnoka Cseh Csaba lett. A tájékoztatót követően 

polgármester beszámolt a lakosságnak a lakóhely környezeti állapotáról. 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi terveiről 

 

Polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat feladata, hogy a települést, intézményeit működtesse, 

kötelező feladatokat ellássa. A jövő évet tekintve elsődleges cél tehát egy stabil, takarékos 

gazdálkodást szem előtt tartó költségvetés megalkotása, amely az intézmények működtetéséhez 

biztosít megfelelő alapot. 

Áthúzódó feladatként jelentkezik a jövő év első felében a Gyöp utca vízelvezető rendszerének 

felújítása, és az Erdei utca burkolatának javítása. A Gyöp utcai munkálatoknál számít az 

önkormányzat a lakosság aktív közreműködésére is. A januártól induló falugondnoki szolgálattal 

kapcsolatban fontos feladat egy fedett garázs kialakítása, ez a régi buszgarázsban történne meg, az 

ingatlan kiürítése, az első munkálatok már meg is kezdődtek ennek megvalósításához.  

Célul tűzte ki az önkormányzat egy parkoló kialakítását a temetővel szemközti ingatlanon, ehhez első 

lépésben a terület megvásárlásáról tárgyaltak az ingatlan tulajdonosával. 

A Fő utcán kialakított Születés parkját szeretnék rendbe tenni, a veszélye, rossz állapotban lévő fákat 

kivágni. A hegyre vezető út állapotának javítását egy katasztrófavédelmi gyakorlat keretében 

szeretnék elvégezni. Régi igény a Fő utca lesvári részén egy buszöböl kialakítása, ezzel kapcsolatban 

újra felvennék a kapcsolatot a szükséges hatóságokkal, érintettekkel. 

Az óvoda épületének felújítása nem halasztható tovább, minden lehetőséget megragad az 

önkormányzat annak érdekében, hogy a felújításhoz pályázati forrást szerezzen.  

Polgármester jelezte, mint arról már az alakuló ülésen ismertetett polgármesteri programban is szólt, 

nem kíván felesleges ígérgetésekben kezdeni, de maga és a képviselő-testület nevében is 

kinyilvánította, a lehetőségekhez mérten, a lakosság jelzéseit, észrevételeit maximálisan szem előtt 

tartva dolgoznak Nagykutasért a következő esztendőben is.   

 

3./ Közérdekű kérdések, felvetések 

 

Polgármester köszöntötte Bor Lászlót, a Bor Beton Kft. ügyvezetőjét, aki a jövő év elején induló 

Gyöp és Erdei utcában zajló beruházás kivitelezője. Polgármester jelezte, Bor László válaszol minden, 

a munkákkal kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdésre. 

 

Dr. Lengyel Zoltán: hogyan, milyen elv alapján lett a kivitelező kiválasztva? 

 

Polgármester: árajánlat alapján. Egyébként már a Diós utcai járda kivitelezésére is a Bor Kft. adott 

árajánlatot, ezért esett rá a választás. 

 

Dr. Lengyel Zoltán: ott volt más ajánlat? 

 

Jegyző: igen, a Vasi Aszfalt Kft. ajánlata. 

 

Torma István: a tervezett munka a Gyöp utcában csak a vízelvezetőkre terjed ki, vagy az utat is 

felújítják? 

 

Bor László: az út állapotának további romlása érdekében a padka kialakítása és a hengerezés elősegíti 

majd, hogy a víz ne az úton folyjon el, ahogy most, hanem az árokban. Egyébként kátyúzás, profilozás 

is lesz a szakaszon. 

 



Torma István: a Gyöp utca végén, a víztorony mellett a siló tárolása gyalázatos, kizárt dolog, hogy az 

előírásoknak megfelel, amit Borda Péter ott művel. A siló leve folyik végig a Gyöp utcában, ráadásul, 

ha északi szél fúj, ablakot sem lehet nyitni. 

 

Polgármester: nem érkezett még bejelentés erről a problémáról az önkormányzat felé. 

 

Jegyző megerősítette előbbi tény és jelezte, ezt az ügyet még valóban nem ismeri, de négy bejelentést 

már maga is tett jegyzőként, utoljára az állategészségügyi hatóság járt kint a gazdálkodónál. Jelezte, 

megvizsgálja a bejelentést. Hozzátette, a marhatelep építési engedélyezési eljárása folyamatban van, 

ha megépül a telep, a folyamatosan jelentkező problémák remélhetőleg véglegesen megoldódnak. 

 

Dr. Lengyel Zoltán: mekkora a Gyöp és Erdei utcai beruházás összköltsége? 

 

Polgármester: 6,5 millió forint. 

 

Dr. Lengyel Zoltán: ebből mekkora tétel az anyagköltség? 

 

Bor László: 2,7 millió forint. Egyébként alvállalkozót is be kell vonni, a rábahídvégi székhelyű 

aszfaltozó céget, a Rába Aszfalt Kft-t. 

 

Smodics István: ez a mostani ciklus hosszabb, mint a korábbiak, 5 évre választottak képviselőket és 

polgármestert Úgy véli, tartalmasabb tájékoztatást érdemelne a lakossága, nemcsak felvázolt célokról 

kellene beszélni. Például az úthálózat teljes egészére ráférne a felújítás. Jó lenne hallani, hogy egy-egy 

képviselő az önkormányzat szerteágazó feladatai közül mit vállal magára annak érdekében, hogy 

vonzóbb, élhetőbb legyen ez a falu. Esetleg ezeket a feladatokat leosztották-e a testület tagjai egymás 

közt, kihez fordulhatnak egy-egy problémával, ötlettel, javaslattal?   

 

Kaczor Zsolt: első ciklusban képviselő, négy éve él Nagykutason családjával, de ingatlanérdekeltségek 

révén már korábban is kötődött a településhez. Bekerült a testületbe, egyelőre ismerkedik a 

feladatokkal, úgy a gazdasági, mint a szociális vagy kulturális adottságokat tekintve. Alapvetően a 

fiatalabb generációt képviseli, a fiatalok felé szeretne nyitni, és ennek ma legjobb módja az internet. 

Éppen ezért vállalta a település weboldalának szerkesztését, megújítást, üzemeltetését természetesen 

társadalmi munkában. Bízik benne, hogy az új weboldal az év első felében elkészül, és sok haszna lesz 

akár turisztikai, akár kulturális szempontból. 

 

Jegyző: az öt évre szóló terv szükségessége jogszabályi kötelezettség, hiszen minden testületnek a 

megalakulását követő 6 hónapon belül el kell fogadnia ciklusprogramját, amely egyébként 

kiszámítható működés mellett elvileg az éves költségvetések alapját is jelentené. A program 

elfogadása február-március környékén esedékes, ha igény van rá, akár társadalmi vitára is bocsátható 

az előterjesztés, például a weboldalon.   

 

Dr. Lengyel Zoltán: a Leader programban nem volt sikeres a falu, ha lesz a következő ciklusban 

lehetőség, szeretne így forráshoz jutni az önkormányzat? 

 

Jegyző: nem tudható, melyek lesznek a következő 7 év konkrét lehetőségei, a Leader sorsáról sincs 

hivatalos álláspont, de úgy tűnik, nem lesznek már olyan kedvező vidékfejlesztési források, mint 

korábban. A hangsúly a vidéki gazdaság, munkahelyteremtés, helyi specifikumok erősítésén lesz. 

2009-ben egyébként Nagykutasnak 3 Leader pályázata is volt, de a helyi akciócsoporton belüli 

erőviszonyok miatt egyet sem nyert a falu, a következő évtől pedig már pályázati kiírás sem volt 

forráshiány miatt. A következő lehetőség szerint 2013-ban vidékfejlesztési támogatás címén 

falugondnoki gépjárműre és IKSZT kialakítására lehetett pályázni, előbbi esetében sikeres volt a 

település, utóbbival az áfa önerőként való vállalása - ez 40-50 millió forintos projektnél egy 

Nagykutas méretű település esetében óriási teher -, és az utófinanszírozási rendszer miatt nem 

próbálkozhatott Nagykutas. 2015 márciusában még várható forráskiírás, de ennek részletei még nem 

ismertek. Mindenképpen célszerű a tervek, elképzelések részletes kidolgozása, hiszen kész 



tervdokumentációkkal, engedélyekkel lehet csak sikeres az olykor rendkívül szűk határidőkkel 

megjelenő kiírásokon indulni. 

 

Smodics István: valóban kész tervekkel kell, hogy tele legyen az asztal, ehhez kellenek az ötletek. Az 

út, a csapadékvíz-elvezetés a település több pontján katasztrofális, a járdákat fák és fű nőtte be, 

rendkívül balesetveszélyes, hogy mindenki az úton közlekedik. Probléma az is, hogy az esőzésekkor 

például a Kossuth utca teljes szélességében zúdul le a víz. Meg tudják védeni ezeket az utakat esetleg 

súlykorlátozás bevezetésével? A hegyi út rossz helyen van, az arra fordított költség kidobott pénz, ha 

az alsó rész kitisztítása nincs megoldva. Van az önkormányzatnak útja, ami kis ráfordítással járhatóvá 

tehető, folyamatos karbantartás mellett közlekedésre alkalmasabb lenne a jelenleginél. Emellett a többi 

külterületi út járhatóvá tétele is fontos lenne, a helyi termelőkkel, gazdákkal kellene egyeztetni. 

 

Takács György: az Erdei utca mindkét oldala ki lesz árkolva? Akkor ki lehet tenni az egyirányú táblát. 

 

Polgármester: nem lesz mindkét oldal kiárkolva. 

 

Takács György: a Fő utcán a járdát senki sem használja, mindenki az úton közlekedik, felesleges 

pénzkidobás járdát építeni. Annak idején alakult hegybirtokosság, amely azzal a céllal jött létre, hogy 

a beszedett hozzájárulás pályázati alap lesz, végül nem érte el célját. A képviselők véleménye szerint 

ne tervezgessenek, hanem dolgozzanak, tegyenek. Az előző polgármester is tervezgetett, az 

ígéretekből aztán meg lehet nézni, mi lett. Az viszont most mindenképpen pozitív, ami a faluban 

kulturális téren történik, köszönet ezért Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtárosnak. 

 

Torma István: Szalai Tibortól kérdezi, hogy az alapítvány támogatási kérelmének mi a sorsa, nem 

kaptak még választ. 

 

Szalai Tibor: 2014-ben nem lett anyagi okok miatt a képviselőknek erre keret tervezve, ha lesz rá 

forrás, kapnak a civil szervezetek támogatást. 

 

Szlobodnik Dezsőné: a társadalmi munkát nem lehet úgy szervezni, ahogy a kálócfai út kitisztításánál 

is zajlott: kaptak rá két napot, és nekik kellett gondoskodnunk mindenről. 

 

Smodics István: nemet is kell tudni mondani, nem szabad hagyni, hogy a gazdák beszántsanak az útig, 

mert nekik úgy jó. A társadalmi munkáról az a véleménye, ha valaki egy munkában részt vesz, akkor 

azt utána jobban magáénak érzi. 

 

Szalai Tibor: kérne egy javaslatot, hogyan lehet azokat a vidéki gazdákat rábírni a helyreállításra, akik 

nagy gépekkel idejönnek, szétvágják az utat, aztán itt hagyják, nem foglalkoznak a károkkal? 

 

Smodics István: szólt esetleg már valaki nekik egyáltalán az elmúlt két évtizedben bármikor? 

 

Dr. Lengyel Zoltán: szükséges egyáltalán, hogy a külterületi utak önkormányzati képben legyenek? 

 

Torma István: ki kellene előbb jelölni pontosan ezeket az utakat. 

 

Polgármester: javasolta, hogy február-március környékén egy fórumra hívják össze az érintett 

gazdákat és vitassák meg ott közösen ezeket a kérdéseket. 

 

Patkó Tibor: az önkormányzat a hegyi utak fenntartására kap-e támogatást, és mennyi egyébként az 

utakra fordítható összeg éves szinten? 

 

Jegyző: a közutak fenntartásába központi költségvetési forrás áll rendelkezésre, de bele kell érteni 

például a táblakihelyezéseket éppúgy, mint a síkosság-mentesítés költségét, vagy éppen az átereszek 

tisztítását. Sokrétű ez az előirányzat, elköltése egyébként elemi érdek, hiszen a fel nem használt 

összeggel a következő évi hozzájárulást csökkenti az állam. A közutak fenntartására egyébként néhány 



százezer forint támogatást kap az önkormányzat éves szinten, ez sajnos egy útépítés esetében még a 

tervezés költségeit sem fedezi. 

 

Marótiné dr. Diószegi Erzsébet: a problémák mellett az örömökről is kellene, hogy szó essen egy 

közmeghallgatáson. A nagykutasi gyerekek országos pályázatot nyertek idén, munkáik ki vannak 

állítva itt a faluházban, és érdemesek lennének arra, hogy esetleg a település egy naptárat készítsen 

belőlük. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester megköszönte a megjelenést, és a közmeghallgatást 

20.55 órakor bezárta.        

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

   


