
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 17.30 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, 

Szalai Tibor képviselő (az ülés egy részén), 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető. 

 

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./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása  

3./ „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat ügye  

4./ Polgárőr egyesület névhasználati és telephely engedélye  

5./ Nagykutas Önkormányzat Sportkoncepciója 2015-2019.  

6./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

29/2015. (V.26.) 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, április 26-án idősek napját tartott az önkormányzat a Faluházban. A program 

nagyon jól sikerült, sokan elfogadták a meghívást. Május 8-án húsz alapítóval megalakult a helyi 

polgárőr egyesület. Polgármester jelezte, erre egy későbbi napirend keretében még visszatér. Május 

14-én részt vett a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén. Május 20-án kiállítás megnyitóra 

került sor. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából egy hónapon át Nagykutas 

mutatkozhat be a József Attila Tagkönyvtárban Zalaegerszegen.   

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját.  

 

30/2015. (V.26.) 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./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Polgármester kérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást az óvoda ügyében. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a képviselő-testület előző ülésén döntött az Andrásfa 

Önkormányzatával megkötendő feladat-ellátási megállapodásról. A szerződést azóta mindkét fél 

aláírta, ezt követően szükséges az óvoda alapító okiratának módosítása, vagyis a feladat-ellátási 

megállapodással életbe lépő változások átvezetése. A módosítás két pontot érint, egyrészt a fenntartói 

kör, másrészt a feladat-ellátási terület meghatározása módosul. Mindezeken túl átvezetésre kerül két 

kormányzati funkció is, amit ez év elején a Magyar Államkincstár határozatában már megfeleltetett az 

új kódoknak. Az alapító okirat módosítását egyébként a Magyar Államkincstárnál kell 

kezdeményezni, a bejegyzésről szóló határozattal válik ugyanis véglegessé a módosítás, és kerül be a 

törzskönyvi nyilvántartásba. 

 

Kérdés nem volt, polgármester javasolta elfogadni az óvoda alapító okiratának módosítását. 

 

31/2015. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratának előterjesztés szerinti módosításáról. Egyúttal felkérte dr. Erdélyi Gábor 

jegyzőt az alapító okirat módosításához szükséges lépések megtételére a Magyar 

Államkincstár felé. 

Határidő: 2015. május 31. 

                    Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

3./ „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat ügye  

 

Polgármester elmondta, a Belügyminisztérium kiírta a fejlesztési pályázatot, melynek keretében az 

óvoda felújítására és a sportpálya rendbetételére lenne célszerű pályázni. Előbbi esetében a támogatás 

95 %, utóbbinál 85 %. A beadás határideje június 9., így most mindenképpen döntést kellene hozni a 

vállalt önerő mértékéről. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: mekkora a maximálisan megpályázható összeg? 

 

Polgármester elmondta, az óvoda esetében 30 millió forint, a sportpályánál 20 millió forint. Mivel 

nem zárja ki egyik pályázati cél a másikat, mindkettőre érdemes benyújtani az igényt. Utóbbinál az 

önerő nagysága miatt maximum 10 millió forint lenne a reális pályázati összeg, hiszen ebben az 

esetben az a cél, hogy a pálya legyen rendbe, illetve a teljes összeg 10 %-áig eszközbeszerzés, 

fűnyírótraktor vásárlása is tervben van.  

 

Jegyző hozzátette, a pályázati kiírás megjelöl prioritási szempontokat, ennek megfelelően az 

intézmény-felújításnál a korszerűsítés, az energiahatékonyság az elsődleges, a sportpálya esetében 

pedig minél több hasznosítási lehetőség megjelölése. A döntés időpontja augusztus 6., a megvalósítás 

határideje 2016. december 31. Amennyiben mindkét célterület támogatásban részesül, az óvodai 

beruházást érdemes lenne 2016 nyarára időzíteni. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: a sportpálya esetében a pályázati összeget lehetne még feljebb vinni. 

 

Jegyző: minden a kivitelezői árajánlat, a tételes kivitelezői költségvetés függvénye. Engedélyköteles 

építésnél a szerződéskötéskor a jogerős építési engedéllyel is rendelkezni kell. 

 

Szalai Tibor képviselő 18 órakor csatlakozott a képviselő-testület üléséhez.   

 



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

 

32/2015. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint meghirdetett 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt pályázat 

szerint igényt nyújt be az alábbiak szerint: 

 

Támogatás célja       Igényelt támogatás 

 

I. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás 

(Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda):     30 000 000,- Ft 

III. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- 

fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás:    10 084 438,- Ft 

 

Igényelt támogatás összesen: 40 084 438,- Ft 

Vállalt önrész összesen: 4 702 179,- Ft 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

4./ Polgárőr egyesület névhasználati és telephely engedélye  

 

Polgármester jelezte, ahogy arról már az első napirendi pont keretében beszámolt, május 8-án 

megalakult a helyi polgárőr egyesület, ami a település közbiztonságának erősítése szempontjából 

mindenképpen jelentős előrelépés. A szervezet megalakulása kapcsán szükséges a képviselő-testület 

hozzájárulása.  

 

Jegyző elmondta, a szervezet az alapító okiratában székhelyként a Nagykutas, Fő u. 21. szám alatti 

ingatlant jelölte meg, ehhez az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges, ez kötelező 

kelléke a bejegyzésnek. A székhelyhasználat engedélyezése mellett a Nagykutas név használatához is 

hozzájárulását kellene adnia a képviselő-testületnek. Az egyesület nevében ugyanis szerepel a 

település neve, és a Nagykutas névvel az önkormányzat rendelkezhet. 

 

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

 

33/2015. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – hozzájárulását adta, hogy a Nagykutasi Polgárőr Egyesület a 

Nagykutas, Fő u. 21. szám alatt székhelyet létesítsen, az ingatlant székhelyként a 

bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse. 

Határidő: azonnal 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Polgármester szavazásra bocsátotta a névhasználat ügyét. 

 

34/2015. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 



Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – hozzájárulását adta, hogy a Nagykutasi Polgárőr Egyesület a 

Nagykutas nevet elnevezésében használja. 

Határidő: azonnal 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

5./ Nagykutas Önkormányzat Sportkoncepciója 2015-2019.  

 

Polgármester jelezte, a koncepció előzetesen kiküldésre került, elfogadása a sportpálya fejlesztésére 

kiírt pályázathoz mindenképpen szükséges, mivel a pályázat részeként be kell csatolnia az 

önkormányzatnak ezt a dokumentumot.  

 

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

 

35/2015. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta Nagykutas Önkormányzat 

Sportkoncepcióját a 2015-2019. időszakra vonatkozóan.  

 

Határidő: azonnal 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

6./ Egyéb ügyek 

 

A/ Parkoló 

 

Polgármester jelezte, elkezdődött a település központjában a parkoló kialakítása, illetve az emlékmű 

előtti pihenőpark megvalósítása. A parkoló szegéllyel lesz kirakva, fehér kő borítja, a pihenőparkba 

pedig két piknik asztal-pad garnitúrát szerezne be az önkormányzat, amire 114.000,- Ft összegű 

árajánlat érkezett a Z-Nívó Faipari Bt.-től. Elkezdődött a Helytörténeti Gyűjtemény környezetének 

rendbetétele is, készül a kerítés, zajlik a füvesítés és a bejárat betonozása is tervben van.  

 

Kaczor Zsolt képviselő: örökzöldek, cserjék már érkeztek. 

 

Polgármester: más felajánlásból is kapott az önkormányzat bokrokat, ezek a park kialakítása során el 

lesznek ültetve. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a beszerzést. 

 

36/2015. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – hozzájárult két darab piknik asztal-pad garnitúra beszerzéséhez 

a Z-Nívó Faipari Bt. árajánlatának megfelelően, 114.000 Ft,- összegben. 

 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

B/ Falunap 

 

Polgármester jelezte, időszerű a falunap időpontjának kitűzése, a program tervezése. Két időpont jöhet 

szóba: július 4. vagy július 11. 



 

Cseh Csaba képviselő elmondta, a népdalkör jelezte, hogy a július 11-e az aratóverseny miatt 

valószínűleg nekik nem alkalmas. 

 

Polgármester úgy vélte, a július 11. megfelelőbb lenne, de az időpontot tegyék függővé a népdalkör 

válaszától.  

 

Baumgartner József képviselő: a Falunapig a parkolónak és a parknak is el kell készülnie. 

 

Polgármester javaslatokat, ötleteket kért a programot illetően, és jelezte, a népdalkör és az óvodások 

fellépése mellett számíthatnak a botfai hagyományőrzőkre, az alibánfai színjátszókra, és a baki 

Pántlika Néptánccsoport is felajánlotta részvételét. A falunapi várható költségeket jelentősen 

befolyásolja majd, hogy a Községünkért Alapítvány mekkora pályázati forrást tud szerezni. 

 

C/ Egyéb 

 

Cseh Csaba képviselő felvetette, hogy az önkormányzat által megvásárolt terület rendbetételét 

napirenden kellene tartani. A szomszédos terület egy részét Borda Péter kaszálja, esetleg célszerű 

lenne ezzel is megbízni. 

 

Polgármester: a kerítést az eladó lebontja, arra igényt tart. 

 

Cseh Csaba képviselő: mit lehet tudni a környező területről? 

 

Jegyző elmondta, a megvásárolt területtől délre eső ingatlan felszámolás alatt van, egyéb 

információval nem rendelkezik az ingatlanokat érintően. 

 

Baumgartner József képviselő: nagyon romosak azok az épületek. 

 

Jegyző: néhány éve az építéshatóság járt kint a területen, akkor megállapították, hogy az épületek 

rendkívül masszívak, életveszély nem áll fenn. 

 

Szalai Tibor képviselő: felmerül esetleg az önkormányzati ingatlan esetében az eladás lehetősége? 

 

Polgármester: eddig ez nem került szóba. 

 

Szalai Tibor képviselő jelezte, tolmácsolja egy helyi lakos kérését a tűzgyújtással kapcsolatban, 

lehetőség szerint a nyári időszakra, illetve egész évre terjedjen ki a keddi és pénteki tűzgyújtás 

engedélyezése. 

 

Jegyző elmondta, a helyi rendelet értelmében jelenleg Nagykutas belterültén a kerti hulladék égetése 

október 1. és április 30. között engedélyezett keddi és pénteki napokon. Ha ezen a testület változtatni 

szeretne, rendeletmódosítás szükséges. 

 

Polgármester javasolta, a soron következő testületi ülésen térjenek vissza a kérdésre. 

 

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

testület ülését 18 óra 45 perckor bezárta.      

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 


