
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 14-én 9.30 órakor 

megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

A képviselő-testület ülésének helye: Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Nagykutasi 

Kirendeltségének hivatali helyisége (Nagykutas, Fő u. 21.) 

            

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető. 

 

Távol maradt: Kaczor Zsolt képviselő, Szalai Tibor képviselő. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 3 

fővel határozatképes, majd jelezte, két napirendi pontot kell megvitatnia a testületnek. Felkérte dr. 

Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a témákkal kapcsolatban. 

 

1./ Alapító okirat 

 

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

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról, ami az andrásfai megállapodás miatt vált 

szükségessé. Az óvoda alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása azonban új szabályok szerint 

történik, így a Magyar Államkincstár a benyújtott dokumentumokra hiánypótlást írt elő, és a 

törzskönyvi bejegyzéshez kéri az általa kidolgozott és kiadott minta alapján elkészített egységes 

szerkezetű okirat elfogadását. Jegyző kérte ennek jóváhagyását. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az alapító okirat ügyét. 

 

37/2015. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratának előterjesztés szerinti, egységes szerkezetben történő elfogadásáról. Egyúttal 

felkérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt az alapító okirat módosításához szükséges lépések 

megtételére a Magyar Államkincstár felé. 

Határidő: azonnal 

                    Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

2./ ZALAISPA 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a hulladékgazdálkodási társulás 2013-ba nyújtott be egy több 

mint 1 milliárd forint összegű eszközbeszerzési KEOP-pályázatot, amit akkor nem támogattak, most 

viszont a fennmaradó összegek szétosztásánál mégis biztosítják a forrást a társulás részére. A 

pályázatban 5 éves fenntartási időszakot kell vállalni, viszont a társulás 2015. december 31-én 

megszűnne. A megszűnés dátumát ezért ki kellene tolni 2018. december 31-re. Ezt a döntést 

valamennyi társulási tagnak jóvá kell hagynia. Jelenleg úgy tűnik, nem minden tagönkormányzat 

fogadja el a társulási megállapodás módosítását, ennek kimenetele a társulásra nézve így még 

kérdéses. Jegyző mindezeket figyelembe véve javasolta a képviselő-testületnek a jóváhagyást.   

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a társulás ügyét. 



 

38/2015. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség 

Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 

Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) 

társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.  Felhatalmazta 

a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkérte, hogy a döntésről a 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

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

testület ülését 9 óra 55 perckor bezárta.      

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


