
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én 18.00 órakor 

megtartott nyilvános  üléséről. 

 

A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem (Nagykutas, Fő u. 21.) 

                      

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

 Kaczor Zsolt képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető és 1 fő nagykutasi lakos. 

 

Távol maradt: Szalai Tibor képviselő. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 4 

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti munkáról 

2./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

3./ 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági program jóváhagyása 

4./ Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2014. évi beszámolója 

5./ Gyámügyi átfogó értékelés 

6./ Védőnői szolgálat 2014. évi beszámolója 

7./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi tevékenységéről 

8./ Nagykutas Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

9./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

10./ Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

11./ Feladat-ellátási megállapodás Andrásfa Község Önkormányzatával 

12./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda ügye 

13./ ZALAVÍZ vagyonértékelés 

14./ Ivóvíztársulás ügye – VKR-szerződés 

15./ Civil szervezet támogatási kérelme 

16./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

11/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 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 testületi ülés óta számos program, esemény, történés zajlott. Február 

14-én disznóvágás, farsang volt, és felavatásra került a falugondnoki autó. Március 15-én ünnepélyes 

megemlékezés volt a Faluházban, Nagykutas csatlakozott a Kormányhivatal felhívásához, amelynek 

keretében a Petőfi utcában közösen szavalták el az ünneplők a Nemzeti dalt. Április 11-én a költészet 



napja alkalmából túrával egybekötött vetélkedőn vehettek részt a falubeliek. Áprilisban 

hallásvizsgálatnak adott helyet az orvosi rendelő, ez a program nagyon sikeres volt. Farkas Ervin 

jóvoltából közel 1000 darab gyümölcsfát osztottak szét április 17-én, a gyümölcsfákból jutott az orvosi 

rendelő melletti területre is, a fákat a közfoglalkoztatottak ültették el a héten. Április 1. napjával 

megindult az új közfoglalkoztatási program, négy fő 8 órás foglalkoztatására kért és kapott 90 %-os 

támogatást a település. Március közepétől Kiskutassal közösen a kulturális közfoglalkoztatási 

programba is bekapcsolódott az önkormányzat, egy fő alkalmazására nyílt lehetőség, ez a falut 

anyagilag semmivel nem terheli, a közfoglalkoztatottat a Nemzeti Kulturális Intézet alkalmazza, 

helyben a feladatokat adja a két önkormányzat. Február 27-én Andrásfa Önkormányzatával zajlott 

tárgyalás a feladat-ellátási megállapodásról. Polgármester jelezte, erre a napirend keretében még 

visszatér. Zalaszentivánon részt vett a gyámügyi beszámoló ismertetésén, majd a Megyeházán 

szervezett TÖOSZ-fórumon képviselte az önkormányzatot. Március 11-én a Hévízen szervezett Első 

Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft. által szervezett előadáson jelent meg. A TAB 

elnök meghívásának eleget téve március 16-án polgármester részt vett a helyi agrárkamarai gyűlésen, 

ahol előadást tartott az önkormányzat és a gazdálkodók kapcsolatáról. Március 30-án a tófeji társulási 

ülésen képviselte az önkormányzatot.  

Polgármester jelezte, sikerült befejezni a falugondnoki autó garázsát, a buszra üléshuzatot is 

beszereztek. A Születés parkjában 11 fa került kivágásra, valamennyi balesetveszélyes volt. A 

temetőben is parkosítás zajlott, ide 100 tuját ültettek el a közmunkások a héten. Április második 

hetében Bor László megkezdte az árkolási munkákat, ezek folyamatosan zajlanak az érintett utcákban.  

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját.  

 

12/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a polgármester két ülés közötti munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

 

Polgármester jelezte, előzetesen minden képviselő megkapta a zárszámadási rendelet tervezetét. 

 

Kérdés nem volt, polgármester előterjesztés szerint javasolta elfogadni az önkormányzat 2014. évi 

beszámolóját és a zárszámadásról szóló rendeletet. 

 

13/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta az önkormányzat 2014. évi beszámolóját.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.05.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta az önkormányzat 2014. évi 

zárszámadásáról szóló 5/2015. (V.05.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet írásos 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



3./ 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági program jóváhagyása 

 

Polgármester elmondta, a gazdasági programot a választást követő hat hónapon belül kell elfogadni. A 

decemberi közmeghallgatáson elhangzottaknak megfelelően a programot társadalmi vitára bocsátották, 

a felhívásra egy észrevétel érkezett Smodics Istvántól. Polgármester megköszönte az észrevételeket, és 

elmondta, ezek csupán apró pontosítások a kiadott programhoz képest. Részletességre nem törekedtek, 

hiszen a jövőben kiírásra kerülő pályázatokról még kevés az információ. Természetesen a következő 

időszakban azon dolgozik a testület, hogy minden, reálisan megvalósítható programban részt tudjon 

venni. Azzal tisztában kell lenni, hogy egy Nagykutas méretű település meddig nyújtózkodhat, az 

anyagi lehetőségek szűkösek. Adók kivetésével pedig körültekintően kell bánni, hiszen a lakosság sem 

terhelhető a végletekig.   

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a gazdasági programot. 

 

14/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az önkormányzat 2014-2019. időszakra vonatkozó gazdasági 

programját előterjesztés szerint elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

4./ Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2014. évi beszámolója 

 

Polgármester jelezte, előzetesen kiküldésre került a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2014. évre 

vonatkozó beszámolója. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

15/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó 2014. évi beszámolóját előterjesztés 

szerint elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

5./ Gyámügyi átfogó értékelés 

 

Polgármester átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző a beszámoló kapcsán elmondta, mind a jegyzői, mind pedig az imént 

elfogadott gyermekjóléti szolgálat által készített beszámoló törvényi kötelezettség szerint került 

előterjesztésre. Előbbi hatósági, utóbbi a szolgáltatás oldaláról foglalja össze a feladatokat. Bár a 

jegyzői hatósági munka két éve átkerült a járási hivatalhoz, a törvény továbbra is előírja a beszámoló 

elkészítését. Ezek a beszámolók ugyan más-más megközelítésből, de kellő információt tartalmaznak a 

gyermekvédelemről.   

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

 

 



16/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagytak a gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló jegyzői beszámolót.  

 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

6./ Védőnői szolgálat 2014. évi beszámolója 

 

Polgármester jelezte, a védőnői szolgálat 2014. évi beszámolója előzetesen kiküldésre került. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

17/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta a védőnői szolgálat 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

7./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi tevékenységéről 

 

Polgármester felkérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a közös hivatal munkájáról. 

 

Jegyző elmondta, a beszámoló a korábbi évekhez hasonló módon, azonos szempontok alapján foglalja 

össze a hivatal munkáját, így a folyamatba épített változások jól láthatóak, jól nyomon követhetőek. A 

hivatal tavalyi költségvetése speciális volt, amit alapvetően két tényező befolyásolt. Tavaly három 

választást kellett lebonyolítani, ami jelentősen megemelte a személyi kiadásokat, továbbá a felmentett 

körjegyző ügye is áthúzódott a 2014-es évre, a neki járó juttatások kifizetése a tavalyi évet terhelte. 

Utóbbi költségek közel 95 %-ban megtérültek a Belügyminisztérium létszám-leépítési pályázatán, 

valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében elnyert összeg révén. A hivatal tavalyi 

költségvetésének főösszege tehát jelentősen megnövekedett az említett okok miatt, idén viszont a 

tavalyi hozzájárulás megközelítőleg egyharmadát fizeti a hivatalnak Nagykutas. 

 

Jegyző elmondta, nem várható olyan ismert változás, ami a hivatal jelenlegi működését borítaná. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

18/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta a Zalaszentiváni Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. éves munkájáról szóló jegyzői beszámolót.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

8./ Nagykutas Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

 



Polgármester jelezte, a beszámolót előzetesen megkapták a képviselők. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

19/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta Nagykutas Község 

Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéstét.  

 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

9./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

 

Polgármester jelezte, az óvoda belső ellenőrzési jelentését előzetesen megkapták a képviselők. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

20/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta a Nagykutasi Napköziotthonos 

Óvoda 2014. évi belső ellenőrzési jelentéstét.  

 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

10./ Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

 

Polgármester jelezte, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzési jelentését szintén előzetesen 

megkapták a képviselők. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

21/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta a Zalaszentiváni Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentéstét.  

 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

11./ Feladat-ellátási megállapodás Andrásfa Község Önkormányzatával 

 

Polgármester utalt az első napirendi pont keretében elhangzottakra, és jelezte, február végén Andrásfa 

Önkormányzatával tárgyalt a feladat-ellátási megállapodás ügyében. A megállapodásra nyitott volt 

Korán Tibor polgármester, a képviselő-testület határozatával el is fogadta azt. Andrásfa részéről annyi 

kérés volt, hogy az idei év még a korábbihoz hasonlóan fusson ki, és a feladat-ellátási 

megállapodásban foglaltak jövő évtől lépjenek életbe. 

Kaczor Zsolt képviselő: szeptember 1. vagy január 1. jelenti a jövő évet? 

 



Polgármester: nem nevelési év, hanem költségvetési év, vagyis a megállapodás ezen része 2016. 

január 1-től lenne hatályos. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

22/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – feladat-ellátási megállapodás köt Andrásfa Község 

Önkormányzatával a községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek 

óvodai nevelésben történő ellátására. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazta 

polgármestert a megállapodás aláírására.  

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

12./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda ügye 

 

Polgármester elmondta, az óvodában lezajlott a beiratkozás, látszanak már a szeptembertől várható 

gyermeklétszámok. Felkérte Némethné Dervalics Éva óvodavezetőt, adjon tájékoztatást a részletekről. 

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető elmondta, hét kisgyermek kérte felvételét a 2015/16-os nevelési 

évre, egy kiskutasi, két andrásfai és négy nagykutasi. A hét gyermekből 5 kezdené meg szeptemberben 

az óvodát, közülük 4 gyermek 2,5-3 év közötti, januárban pedig a másik két kisgyermek is óvodás 

lenne. Jelenleg 33 fős létszámmal működik az intézmény, ebből 5 fő SNI-s, így a számított 

gyermeklétszám 38 fő. Szeptembertől 7 gyermek megy iskolába, az újonnan érkezők között pedig 

szintén várható sajátos nevelési igényű kisgyermek, a tanév végére a számított gyermeklétszám 39 fő. 

Mivel a két csoportban viszonylag alacsony a gyermeklétszám, így az SNI-s gyermekek fogadása még 

megoldható. Az óvodavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a köznevelési törvény értelmében a 

maximális gyermeklétszám csoportonként 25 fő lehet. Készült kalkuláció a következő két nevelési 

évre is, 2016/17-es nevelési évben 34-36 gyermekkel, a 2017/18-as évben 26 fővel lehet számolni. 

Vagyis az előzetes adatokból annyi látszik, hogy megközelítőleg két év múlva áll vissza az óvoda 

létszáma a tavalyelőtti szintre, ez már lehetővé tenné az egy csoportra való visszaállást. 

 

Polgármester: nehéz két évre előre látni, tervezni. 

 

Óvodavezető: szeptembertől kötelező 3 éves kortól az óvoda, a gyerek összetételéből egyértelműen 

látszik, mind nagyobb az igény 2,5 éves kortól a felvételre. Már most is nagy az aránya a 3 év körüli 

gyerekeknek. 

 

Jegyző elmondta, a korábbiakban felmerül a kérdés, esetleg az egyik csoportot meg lehetne-e 

szüntetni. Erre vonatkozóan készültek számítások és tervek, hogy költségvetési és működési oldalról 

látni lehessen a 2015-ös évet. Az óvoda idei költségvetési főösszege 29 millió forint. Ha egy csoport 

megszűnne szeptembertől, az 2,2 millió forintos csökkenést eredményezne. Az önkormányzatok 

hozzájárulásánál ez ténylegesen azonban csupán néhány 10 ezer forint csökkenést eredményezne, 

vagyis az egy csoportra való visszaállással nem érhető el jelentősebb költségcsökkenés. Ugyanakkor a 

köznevelési törvény előírja, hogy az óvodai csoport maximális létszáma 25 fő lehet, és a beíratási 

körzetben a felvételt nem tagadhatja meg az intézmény. A feladat-ellátási megállapodás hatályba 

lépésével pedig Andrásfa is a beíratási körzethez fog tartozni.  A gyermeklétszám az SNI-s gyermekek 

nélkül is magas, a törvényi feltételeknek pedig meg kell felelni, hiszen komoly szankcióval járhat, ha 

egy vizsgálat igazolja, nem biztosított az intézményben a férőhely. A prognosztizált adatok alapján a 

költségvetés jövő évi tervezésénél lehet újra megvizsgálni a kérdést. A fenntartói döntést május 31-ig 

kell meghozni. Az óvodai humánerőforrás tervezése is ehhez igazodik, az új óvónők szerződése a 

nevelési év végéig szól.  

 



Óvodavezető: már a felvétel előtt kaptak tájékoztatást az új dolgozók, hogy a szerződés határozott 

időre szól, legfeljebb két évre látható előre a két csoport létjogosultsága, hosszabb távra nem lehet 

tervezni. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: az andrásfai hozzájárulással mi a helyzet, idén adnak támogatást? 

 

Óvodavezető: Andrásfa évek óta pénzeszköz-átadási megállapodás keretében nyújt 300-360 ezer forint 

összegű anyagi támogatást. Polgármester ezzel is jelzi, hogy a nagykutasi óvodát preferálja.    

 

Baumgartner József képviselő: ez a hozzájárulás sem kevés. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: a feladat-ellátási megállapodás mennyiben javít a helyzeten? 

 

Óvodavezető: az ide járó gyermekek után fizet majd Andrásfa létszámarányosan. Jelenleg 7 gyermek 

jár Nagykutasra. 

 

Jegyző: az állami támogatás és az összes kiadás különbözete oszlik létszámarányosan, ez 7 gyermek 

után az idei számokkal megközelítőleg 500 ezer forint hozzájárulást jelentene. Nagykutas ezzel 

mindenképpen jobban jár. 

 

Polgármester: ráadásul a pénzeszköz-átadási megállapodás keretében nyújtott támogatást célzottan 

fejlesztő eszközök vásárlására használhatta fel az intézmény, a feladat-ellátási megállapodás keretében 

érkező hozzájárulás viszont működési kiadásokra, akár közüzemi díjak kiegyenlítésére is fordítható. 

 

Jegyző: a támogatás, amit eddig Andrásfa Önkormányzata adott, gesztusértékű volt, hiszen erre semmi 

nem kötelezte, mivel Győrvárral kötötte meg korábban a feladat-ellátási megállapodást, jóllehet a 

gyerekek Nagykutasra jártak óvodába. Évekkel ezelőtt éppen ebből kifolyólag volt már Nagykutas 

részéről egy megkeresés, de akkor teljes mértékben elzárkózott Andrásfa a feladat-ellátási 

megállapodás megkötésétől. Mivel Andrásfáról magas számban jöttek az SNI-s gyermekek, erre való 

tekintettel született egy háromoldalú megállapodás, amelynek keretében a fejlesztőeszközök 

megvásárlásához nyújt Andrásfa anyagi segítséget. A 2016 januárjáról életbe lépő feladat-ellátási 

megállapodással viszont már kötelezettséget vállal Andrásfa a gyermeklétszám arányos hozzájárulás 

megfizetésére, amivel Kiskutas és Nagykutas hozzájárulása csökken, és egyúttal az intézmény 

oldaláról kötelező felvételt biztosít Nagykutas az Andrásfáról érkező gyerekeknek.    

 

Polgármester megköszönte óvodavezető és jegyző tájékoztatását, és jelezte, az ügy most döntést nem 

igényel. 

 

Egyéb felvetés nem volt, az elhangzottakat a képviselő-testület határozat hozatala nélkül tudomásul 

vette. 

 

13./ ZALAVÍZ vagyonértékelés 

 

Polgármester felkérte dr. erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a Zalavíz Zrt.-vel kapcsolatos 

ügyekben. 

 

Jegyző elmondta, a 2013. január 1-jén hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezése szerint 2015. december 31-ig vagyonértékelést kell végezni. Ez a kötelezettség a 

víziközmű tulajdonosát, vagyis a települési önkormányzatot terheli. A vagyonértékelés műszaki-

szakmai felkészültséget igényel, és jelentős költséggel jár. Jegyző hozzátette, a vagyonértékelés 

mögötti jogalkotói szándék sem a törvény szövegéből, sem az indokolásból nem derül ki, de a 

vagyonértékelés elmaradása minden esetben szankcióval jár. A Zalavíz Zrt. ajánlata e tekintetben 

mindenképpen kedvező, ráadásul nyilvántartásaik rendben vannak, így különösebb nehézség nélkül 

meg tudják oldani a feladatot. A vagyonértékelés a költségvetést nem terhelné, az a víziközmű-

rendszer üzemeltetésbe adásból származó bevételeiből, így a bérleti- és használati díj bevételekből 



finanszírozható. A vagyonértékelést értelemszerűen a szennyvízvagyonra vonatkozóan is el kell 

végeztetni, ez ügyben a gesztorönkormányzattal kell majd a kapcsolatot felvenni. Jegyző javasolta a 

víziközművek vagyonértékelésével a Zalavíz Zrt.-t megbízni.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a vagyonértékelés ügyét. 

 

23/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a tulajdonában lévő víziközmű 

vonatkozásában a vagyonértékelés elvégzésével a Zalavíz Zrt-t bízza meg.  

 

Határidő: 2015. december 31. 

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

 

14./ Ivóvíztársulás ügye – VKR-szerződés 

 

Jegyző elmondta, a jelenleg is zajló, uniós fejlesztés keretében megvalósuló ivóvíz-beruházás kapcsán 

szükséges döntést hoznia a képviselő-testületnek az újonnan megalakuló, immár 25 települést 

magában foglaló víziközmű-rendszer kapcsán. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az érintett 

települések és a szolgáltató között egyetlen szerződés jöhet létre a teljes víziközmű-rendszerre 

vonatkozóan. Az érintett települések képviselő-testületeinek tehát arra vonatkozóan kell most döntést 

hozni, hogy üzemeltetési vagy vagyonkezelési szerződést kötnek-e a szolgáltatóval. Ennek egységes 

szerződésnek kell lennie valamennyi érintett tekintetében, így a szolgáltatóval történt egyeztetés 

alapján jegyző javasolta a vagyonkezelési szerződés megkötését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a szerződés ügyét. 

 

24/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a tulajdonában lévő víziközművek 

üzemeltetésére vagyonkezelési szerződést köt a Zalavíz Zrt-vel, egyúttal felkérte 

jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a szolgáltatót, valamint felhatalmazta 

polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: folyamtatos 

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

 

15./ Civil szervezet támogatási kérelme 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy idén egy szervezet, a Községünkért Alapítvány 

nyújtotta be kérelmét civil szervezetek támogatására. Az alapítvány 100 ezer forint igényt jelölt meg 

kérelmében. A szervezet egyébként pályázott a Nemzeti Együttműködési Alapnál civil szervezeti 

támogatásra, a pályázat keretében öt idei rendezvény támogatására igényelt 500 ezer forint összegű 

támogatást, amihez 10 % önrészt kell biztosítania. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: a költségvetés engedi a 100 ezer forintot? 

 

Polgármester: nem lenne akadálya a támogatás nyújtásának, ráadásul számos települési rendezvény 

szervezését átvállalná az alapítvány. 

 

Cseh Csaba: ezzel nagy terhet vennének le az önkormányzatról. 



 

Jegyző: az összeg nagysága nem indokolja a csökkentést, a támogatási kérelem szerinti összeg 

átadására van lehetőség. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a támogatás ügyét. 

 

25/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy 100.000,- Ft, azaz százezer forint, vissza 

nem térítendő összeggel támogatja a Községünkért Alapítványt, egyúttal felhatalmazta 

polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: folyamtatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

16./ Egyéb ügyek 

 

A/ Gyepmesteri feladatok 
Polgármester jelezte, előzetesen kiküldésre került a gyepmesteri feladatokat érintő megállapodás 

tervezete, ami egyezik a korábbi elképzeléssel, vagyis a Bogáncs Egyesület 160 Ft/lakos/év összeg 

ellenében vállalná a gyepmesteri feladatok ellátását. Polgármester hozzátette, a feladat megoldása már 

nem halasztható, mert az elmúlt hónapokban több probléma is volt a kóbor ebekkel.  

 

Jegyző javasolta, amennyiben a testület jóváhagyja a megállapodást, célszerű lenne arról a lakosságot 

tájékoztatni, és egyúttal fel lehetne hívni az érintettek figyelmét az állattartás szabályira is.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a megállapodást. 

 

26/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy előterjesztés szerinti tartalommal megbízási 

szerződést köt a „BOGÁNCS” Zalaegerszegi Állatvédő Egyesülettel a gyepmesteri 

feladatok ellátására, egyúttal felhatalmazta polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamtatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

B/ KOMA 
Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy valamennyi nagykutasi képviselő-testületi tag a 

köztartozásmentes adatbázisban szerepel, az erről szóló igazolást bemutatta. 

 

A tájékoztatást a képviselő-testület határozat hozatala nélkül tudomásul vette. 

 

C/ Presszó 
Polgármester elmondta, új üzemeltetője lenne a presszónak id. Bor László személyében. A bérleti díj 

összegét 20 ezer forintban lenne célszerű meghatározni, emellett a bérlő jelezte, minden helyi 

rendezvényhez anyagi támogatást nyújt. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: az előző bérlő mennyit fizetett? 

 

Polgármester: folyamatos csökkentést kért, a végén 20 ezer forint volt a bérleti díj. 

 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a presszó ügyét. 

 

27/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül - döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 

Nagykutas, Diós u. 2/A. szám alatti üzlethelyiséget bérbe adja a BOR ÉPKER 

Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak (8900 Zalaegerszeg, 

Egervári út 10.) 5 év határozott időre, legkorábban 2015. április 1-től. A bérleti díjat 

havi nettó 20.000,- Ft plusz rezsiköltségben határozta meg. A díjat évente 

felülvizsgálja az önkormányzat. A bérlőnek 5 év után előbérleti joga keletkezik, a 

felmondási időt 3 hónapban határozta meg, 3 hónap óvadék kikötésével. A képviselő-

testület felhatalmazta jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére, polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester,  

 dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

D/ Idősek napja 
Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. április 26-án kerül megrendezésre az 

idősek napja, ahol az óvodások, a népdalkör és a zalaszentmihályi férfikórus lép föl. 

 

E/ Egyéb 

Jegyző elmondta, zajlik a vízelvezetők rendbetétele az adósságkonszolidációban részt nem vett 

önkormányzatok támogatására nyújtott keretből. Mint ismert, a pályázat módosítása megtörtént, a 

Diós utcai járdaépítés helyett két másik prioritást jelölt meg az önkormányzat, a Gyöp utca és az Erdei 

utca rendbetételét. Már ekkor is felvetődött a Kossuth, a Hegyalja és a Kert utca ügye, mivel a 

vállalkozó felvonult a területre, célszerűnek látszik ezeket a munkákat is elvégeztetni, erre külön 

szerződésben állapodna meg az önkormányzat a kivitelezővel. 

 

Polgármester hozzátette, a munkákról levélben kapott tájékoztatást a lakosság, amelyben egyúttal 

felhívta a Gyöp utcában lévő ingatlanok tulajdonosait a hidak rendbetételére is.  

 

28/2015. (IV.22.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

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

kivitelezési árajánlatát 150.000,- Ft összegben, egyúttal felhatalmazta polgármestert a 

szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

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

testület ülését 19 óra 30 perckor bezárta.      

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 


