
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor 

megtartott nyilvános  üléséről. 

 

A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem (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, 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető és 1 fő nagykutasi lakos. 

 

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

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti munkáról 

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 

3./ A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

rendelet megalkotása 

4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló rendelet módosítása  

5./ Intézményi élelmezés költségeiről szóló rendelet módosítása 

6./ Nagykutas, Fő utcai járda ügye 

7./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

1/2015. (II.10.) 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./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti munkáról 

 

Polgármester elmondta, az utolsó, december 16-i ülés óta eltelt időszak számos programmal és 

feladattal telt. A december 16-i testületi döntések, amelyekben intézkedés történt a következők. A 

jóváhagyott Bor Beton kivitelezési árajánlatával kapcsolatban a szerződés elkészült, aláírásra került, és 

időközben a Belügyminisztérium is megküldte a támogatási szerződés módosítását, így a támogatás 

felhasználásának nincs akadálya. A munkák megkezdése csupán az időjárás függvénye. A presszót 

Bor László 2015. január elsejével véglegesen bezárta, a kulcsokat a tegnapi napon átadta. Jelenleg úgy 

tűnik, idősebb Bor László vinné tovább a bérleményt. A közmeghallgatáson felvetettekkel 

kapcsolatban polgármester jelezte, hogy a Községünkért Alapítvány és a Rebecse Egyesületet írásban 

tájékoztatást kapott a támogatás tavalyi helyzetéről. Megtörtént Cseh Csaba falugondnoki kinevezése 

2015. január 1. napjával. Január 9-én megérkezett Kecskemétről a falugondnoki autó. Január 13-án 

kiosztásra került a 25 m3 tűzifa, összesen 11 családot támogatott ezzel az önkormányzat, 4 esetben - 

főként idős, egyedül élőknél – segédkezett a berakásnál a falugondnok. Az időjárás függvényében 



folyamatosan zajlik a buszgarázs építése, közben apróbb javítási munkák is adódtak, például a 

ravatalozó megcsúszott tetejének javítása. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját.  

 

2/2015. (II.10.) 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 

 

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 

 

Polgármester jelezte, előzetesen minden képviselő megkapta a költségvetés tervezetét. 

 

Cseh Csaba: Németh István 12 év munkaviszony után most kapott jubileumi jutalmat. Mi az oka 

ennek? 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző: ez egy tavalyi elmaradás, idén lett kifizetve. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: mit takar a költségvetésben a nem veszélyes települési hulladék szállítása sor? 

 

Jegyző: elsősorban a temetői kommunális hulladék, vagyis a konténer elszállításának költségét, 

valamint az egyéb kommunális hulladékszállítást. Jegyző az önkormányzat 2015. évi költségvetése 

kapcsán elmondta, soha nem volt ilyen fontos a saját bevételek előteremtése, mint az idei évben, 

hiszen minden, a kötelező feladatokon túl vállalt célt csak ebből a forrásból lehet finanszírozni. 

Harmadik éve nem tervezhető hiány. A költségvetési helyzet nem sokkal rosszabb, mint tavaly, holott 

tisztán látszik, hogy az önkormányzatokat mind jobban arra szorítják, saját bevételt termeljenek. A 

költségvetés összességében reális és tartható. Kiemelendő, hogy idén az óvoda már teljes éven át két 

csoporttal került tervezésre, illetve a közös önkormányzati hivatal tekintetében jelentősen csökkent az 

idei hozzájárulás összege. A falugondnoki szolgálatra teljes évre tervezhető normatíva 2,5 millió 

forint, ezt Nagykutas februártól tudja időarányosan igénybe venni, viszont a kiadási oldal nem sokkal 

több, amit csupán a gépkocsira felvett hitel összege emel. A szolgálat tehát összességében rentábilis, 

minimális hozzájárulást igényel. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: lehet ebből a helyzetből tartalékot képezni? 

 

Jegyző: nincs tartalék, napi szinten működik az önkormányzat, a likviditási terv tartható. Jegyző 

jelezte, a költségvetés elfogadását megelőzően a képviselő-testületnek a stabilitási törvényben 

foglaltaknak megfelelően határozatot kell hozni a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2015. évi várható összegéről.  

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető jelezte, a csoportbővítés kapcsán érdemes lenne átgondolni a 

feladat-ellátási megállapodás megkötését Andrásfa Önkormányzatával. Ez jelentős anyagi előnnyel 

járna, és Korán Tibor polgármester is megerősítette, támogatnák a nagykutasi intézményt. 

 

Jegyző: kötelező feladatról van szó, három lehetőség közül választhatnak az önkormányzatok. Saját 

intézményt tartanak fenn, feladat-ellátási megállapodást kötnek, vagy társulási megállapodás keretében 

látják el a feladatot. Andrásfa a legutóbbi információk szerint Győrvárral van feladat-ellátási 

szerződében, a korábbi tárgyalásokon a polgármester azt jelezte, nem szándékozik még egy feladat-

ellátási megállapodást kötni. Andrásfa jelenleg eseti pénzbeli támogatással járul hozzá az óvoda 

fenntartásához, ez azonban meg sem közelíti azt az összeget, amit egy feladat-ellátási megállapodás 



révén gyermeklétszám-arányosan kellene fizetnie. Jelenleg tehát az andrásfai gyermekek után is 

Nagykutas önkormányzata fizeti a máshonnan meg nem térülő kiadásokat. 

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető megerősítette, az andrásfai polgármester pozitívan áll az 

óvodához, jelzi ezt az a tény is, hogy a tavalyi pénzbeli támogatást sem célzottan adta, arra fordíthatta 

az intézmény, amire szükség volt. 

 

Polgármester úgy vélte, mindenképpen meg kell próbálni a feladat-ellátási szerződést, mert 

hosszútávon Nagykutas nem válhat működésképtelenné az andrásfai gyermekek miatt. Az óvoda 

költségvetéséből tisztán látszik, a két csoport fenntartása rendkívül megterheli az önkormányzatot.         

 

Szalai Tibor képviselő: a vizesárok felújítása a 6,5 millió forint elköltését jelenti?  

 

Polgármester: igen. 

 

Szalai Tibor képviselő: a közművelődés, hagyományőrzés címén tervezett 338 ezer forint alatt mit kell 

érteni? 

 

Polgármester: ez közüzemi díjakat takar. 

 

Szalai Tibor képviselő: a falugondnoki szolgálatnál tervezett karbantartás, egyéb szolgáltatás mit 

jelent? 

 

Jegyző: olajcsere, szervízdíj, minden egyéb olyan költség, ami az autó üzemeltetésével kapcsolatban 

felmerül. 

 

Egyéb kérdés nem volt, polgármester a rendelet megalkotása előtt a stabilitási törvény előírásainak 

megfelelően előterjesztett kimutatást kérte elfogadni. 

 

3/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét. (A kimutatás a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester 

 

Polgármester előterjesztés szerint javasolta megalkotni az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletét. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet írásos 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3./ A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

rendelet megalkotása 

 



Polgármester elmondta február 28-ig felül kell vizsgálni a szociális rendeletet a március 1-től hatályos 

változások miatt. Új rendelet készült, amit előzetesen megkapott mindenki. 

 

Jegyző a változásokról szólva kiemelte, a március elsejével beálló változások az 1993 óta hatályban 

lévő szociális ellátórendszer teljes átalakítását eredményezik. Az állam és az önkormányzat 

segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Lényeges változás, hogy 2015. 

március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, megszűnik a 

lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, az önkormányzati segély, a rendszeres 

szociális segély. Az önkormányzatok települési támogatás címen saját hatáskörben dönthetik el, 

milyen feltételekkel adnak ezt követően támogatást. A szociális törvényben bekövetkező változások 

okán célszerű a régi rendelet hatályon kívül helyezése, és új szociális rendelet megalkotása. Két 

lehetőség van, egy ellátásként csupán települési támogatást állapít meg az önkormányzat, vagy a 

tervezetben olvasható verzió szerint a települési támogatáson belül több ellátástípusra nyújt 

lehetőséget. A települési támogatás finanszírozására egyébként az állami normatíván felül plusz forrás 

nem áll majd rendelkezésre, így célszerű lesz augusztus-szeptember folyamán összegezni az addigi 

tapasztalatokat, és a teljesítés függvényében szükség esetén finomítani a rendeletet.          

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról 

és a szociális szolgáltatásokról  

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta a települési támogatásról, 

gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendeletét. (A rendelet írásos szövege a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló rendelet módosítása  

 

Polgármester felkérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a rendeletmódosítással 

kapcsolatban. 

 

Jegyző elmondta, az előző testületi ülésen az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének eleget 

tett, miután megalkotta 11/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan. A rendelet elfogadásának időpontjában nem álltak 

azonban rendelkezésre a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek. Jelen előterjesztés tehát a már 

elfogadott rendeletet egészíti ki azzal, hogy a rendelet-tervezet melléklete már tartalmazza a 

szolgáltató árajánlata alapján szabott díjakat. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta a 3/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. (A rendelet írásos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5./ Intézményi élelmezés költségeiről szóló rendelet módosítása 



 

Polgármester jelezet, minden évben felül kell vizsgálni a térítési díjakat. Mázsa Imre idén 2 %-os 

áremelésre tett javaslatot, ezek a díjak bekerültek a rendeletbe.  

 

Jegyző hozzátette, az önkormányzatnak évente egyszer van lehetősége a díjak felülvizsgálatára, a most 

előterjesztett új díjak 2015. március 1-jétől lesznek alkalmazhatóak.  

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelete az intézményi élelmezés költségeiről szóló 3/2014. 

(II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta a 4/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendeletét az intézményi élelmezés költségeiről szóló 3/2014. (II.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásos szövege a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

6./ Nagykutas, Fő utcai járda ügye 

 

Polgármester a témával kapcsolatban átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Jegyző elmondta, a 800 méter hosszú Fő utcai járdaszakasz vagyonjogi rendezése folyamatban van, a 

nemzeti vagyonkezelőn keresztül most kérelmezni kell a Kormánytól a tulajdonba adást. Tavaly 

megtörtént a földrészlet megosztása, így a járda már külön helyrajzi számon szerepel, a mostani döntés 

azt szolgálja, hogy a Kormány elé kerüljön jóváhagyásra a változás. Ehhez meg kell határozni a 

feladatot is. A hasonló kormánydöntésre váró előterjesztések negyedévente kerülnek a kormány elé, jó 

volna, ha a következő ülésen már a nagykutasi ügy is szerepelne. 

 

Kaczor Zsolt képviselő jelezte, szeretne javaslatot tenni a Fő utca Kiskutas felőli részének 

járdaépítésére. 

 

Jegyző elmondta, készül a ciklusprogram, amit április végéig kell elfogadni. Célszerű lenne ezeket a 

felvetéseket, javaslatokat összegyűjteni a programhoz, ami társadalmi vitára is bocsátható. A 

prioritások kimunkálását követően lehet nekilátni a tervezésnek. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a járda ügyét. 

 

4/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Nagykutas 99/5 helyrajzi számon felvett, 

kivett járda megnevezésű, 997 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában / pontjaiban meghatározott 



településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

járdafenntartás céljára kívánja felhasználni. 

 

3. Nagykutas Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét 

– megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / 

Natura 2000) védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykutas 99/5 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 

az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykutas 99/5 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester, jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek 
 

A/ Ingatlanvásárlás 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két ingatlan megvásárlása ügyében folytattak 

tárgyalásokat az elmúlt időszakban. Az egyik a Nagykutas 082/26 hrsz. terület, melynek kapcsán 

átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Jegyző elmondta, a Nagykutas 082/26 hrsz-ú kivett területet tulajdonosa a felmerülő telekadó tartozása 

fejében felajánlotta az önkormányzatnak. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: mekkora ez a terület? 

 

Jegyző: megközelítőleg fél hektár. Mivel nem termőföldről van szó, sokoldalú hasznosításra ad 

lehetőséget. Jegyző hozzátette, javasolja a terület megvásárlását. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az ingatlanvásárlás ügyét. 

 

5/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött a Nagykutas 082/26 hrsz-ú, 2400 m2 nagyságú, kivett 

major művelési ágú terület megvásárlásáról. A vételárat 192000Ft összegben 

határozza meg. Az önkormányzat vállalja az adásvétellel kapcsolatosan felmerülő 

költségeket. Felhatalmazta Ferenczné Baumgartner Éva polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 

Határidő: 2015. március 31. 

                    Felelős: polgármester, jegyző 

 



Polgármester jelezte tárgyalt a temetővel szemközti terület megvásárlása ügyében is, az ingatlan ára 

jelenleg 350 ezer forint, de vannak járulékos költségek, és nehezíti az adásvételt, hogy külföldi 

tulajdonosok is vannak. 

 

Jegyző: a tulajdonosi kör hozzávetőleg 64 %-a Magyarországon elérhető, a tulajdonosok közül vannak 

kanadaiak, és olyan személy is, aki már elhunyt.  

 

Szalai Tibor képviselő: milyen céllal vásárolná meg az önkormányzat a területet? 

 

Polgármester: parkoló kialakítására.    

 

Kaczor Zsolt képviselő: ha megveszi az önkormányzat, lesz költségvetési forrás a parkoló 

kialakítására, lekavicsozására?  

 

Jegyző: ez nem olyan nagy összeg, ilyen kiadással lehet tervezni. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: a temető alatti bekerített terület kinek a tulajdona? 

 

Polgármester: önkormányzati tulajdon, tulajdonképpen a majdani temetőbővítésre nyújt lehetőséget. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: a temető bővítésére remélhetőleg nem mostanában kerül sor. 

 

Jegyző javasolta, gondolják át a felvetést, dönteni később is lehet. 

 

A képviselő-testület formai határozat meghozatala nélkül a napirend elhalasztásával egyetértett. 

 

B/ Szándéknyilatkozat 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Kistérségi Nonprofit Kft. alakulása ügyében, 

hozzátette, a tulajdonosi körbe való kerüléshez most szándéknyilatkozatot várnak az önkormányzattól. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: milyen haszna van ebből az önkormányzatnak? 

 

Polgármester: ez a szakembergárda jó tapasztalatokkal rendelkezik, de eddig csak a városnak írtak 

pályázatokat, most a kistelepülések kerülnének előtérbe. 

 

Jegyző: jellemzően térségi projektekben vettek eddig részt. Javasolta, ha minden részlet ismert, akkor 

döntsön az önkormányzat a belépésről, fenn kell tartani a végleges döntés jogát a szándéknyilatkozat 

megadásakor. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a szándéknyilatkozatot. 

 

6/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül - kifejezte szándékát, hogy a Zalaegerszegi Kistérségért 

Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa és fenntartója 

kíván lenni a jelenlegi tulajdonos Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás megszűnése esetén, azzal, hogy a végleges döntés jogát fenntartja mindaddig, 

amíg az átalakulás kapcsán minden részlet ismertté nem válik.  

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester 

 

 



C/ Garázskapu 

 

Polgármester felhatalmazást kért a képviselő-testülettől, hogy a falugondnoki autó tárolási helyeként 

megjelölt ingatlanhoz garázskaput vásároljon. A Zalalift Kft. 245.210,- Ft összegű árajánlatot adott 

garázskapura. Ez egy egyszerű kivitelű, motoros garázskapu lenne. 

 

Szalai Tibor képviselő: az ár a beszerelés költségét is tartalmazza? 

 

Polgármester: igen, ez benne van az árban. 

 

Cseh Csaba képviselő: 19 ezer forint a különbség a motoros és a kézi vezérlésű kapu között. 

 

Polgármester: előbbi praktikusabb és biztonságosabb is. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az ajánlatot. 

 

7/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – felhatalmazta polgármestert az Eco Tor Easy típusú motoros, 

hőszigetelt garázskapu Zalalift Kft. árajánlata szerinti megvásárlására 245.210,- Ft 

összegben. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester 

 

D/ Újság 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy felkereste Ekler Elemér a Zalatáj Kiadótól, és 

ajánlatot tett a térségi kiadványban történő megjelenésre. Ez havi egy cikket jelentene Nagykutasról. A 

másik lehetőség a helyi újság kiadása a korábbiakhoz hasonló megjelenéssel. Polgármester hozzátette, 

véleménye szerint a saját újság hasznosabb. 

 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az újság ügyét. 

 

8/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – Mozaik című, kéthavonta megjelenő helyi újságot ad ki. Az 

újság szerkesztésére határozatlan idejű megbízási szerződést köt. A megbízási 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester 

 

E/ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda 

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető jelezte, az óvodai beiratkozás és a nyári zárva tartás időpontjára 

kéri a fenntartó jóváhagyását. Az óvodavezető elmondta, a vonatkozó jogszabályok értelmében az 

óvodai beiratkozás lehetséges időpontját tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időpontban kell 

meghatározni. Jelezte, az intézményben március folyamán nyílt napot szerveznek, az előzetes 

beiratkozásra már ekkor lehetőség nyílik. Javasolta a beiratkozás napját április 20-21. napjára 

meghatározni. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beiratkozás időpontját.  



 

9/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda részére az óvodai 

jelentkezések időpontját 2015. április 20-21. napjára tűzte ki. A Nagykutasi 

Napköziotthonos Óvoda beiratkozási körzetét Nagykutas és Kiskutas községek 

közigazgatási területére határozta meg. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető a nyári zárva tartás kapcsán elmondta, a jogszabály nem tiltja a 

nyári szünetet, felújítás esetén akár 6-8 hétre is bezárhat az intézmény. Nagykutason eddig 1 hónap 

szünet volt, előzetesen mindig felmérésre kerülnek a szülői igények. Óvodavezető három lehetőséget 

vázolt: nem zár be az intézmény; 10 napra zár be, július 27. és augusztus 7. között; 13 napra zár be, 

augusztus 3. és augusztus 21. között. Óvodavezető hozzátette, a szabadságok kiadására, és a 

munkaszüneti napok körül mutatkozó igényekre tekintettel az utolsó variációt tartaná a 

legmegfelelőbbnek. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a nyári zárva tartás időpontját.  

 

10/2015. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartást 2015. 

augusztus 3-tól 2015. augusztus 21-ig tartó időszakban engedélyezte.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy igény mutatkozik egy 

zalaegerszegi család részéről a nagykutasi óvodára. Két kisgyermeket szeretnének az intézménybe 

beíratni, felvételük ügyében kérte a képviselő-testület jóváhagyását. 

 

Polgármester elmondta, így is nehéz helyzetben van az intézmény az andrásfai gyermekek miatt. 

 

Jegyző hozzátette, erről nehéz dönteni a számok ismerete nélkül. Jelezte, megvizsgálják az anyagi 

vonzatát a két kisgyermek beíratásának, annak függvényében tud majd határozni a képviselő-testület. 

 

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester megköszönte a megjelenést és a képviselő-

testület ülését 20 óra 50 perckor bezárta.         

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 


