
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-én 18 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testület ülésének helye: Nagykutas Község Önkormányzat Tanácskozóterme 

(Nagykutas, Fő u. 21.) 

            

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

Kaczor Zsolt képviselő, 

Szalai Tibor képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

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./ Vis maior igény 

3./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése 

4./ Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 

5./ Gyöp utcai állattartási probléma 

6./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

39/2015. (VIII.25.) 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, június 18-án részt vett a Kiskutason megrendezett faluszövetségi fórumon, 

június 20-án képviselte a települést a városi könyvtárban a Múzeumok Éjszakáján, július 1-jén a 

Megyeházán részt vett a „Zala Két Keréken” elnevezésű kerékpárút-projekt egyeztető megbeszélésén. 

Július 2-án a többcélú társulás ülésén, július 22-én a Zalaispa-társulás ülésén jelent meg. Elkísérte a 

népdalkört a novai aratónapra. A nyár folyamán számos sikeres rendezvényt szerveztek, elsőként 

július 4-én könyvbemutatóval, park és parkoló avatóval egybekötött falunapot szervezett az 

önkormányzat, augusztusban rétes fesztivál és éjszakai túra várta az érdeklődőket. A környező 

településekkel való jó kapcsolat ápolása is kiemelkedő volt az elmúlt időszakban. Főzőcsapattal, 

fellépésekkel a falunapok aktív résztvevője volt Nagykutas Telekesen, Lakhegyen, Petőmihályfán és 

Alibánfán is. Június 30. napjával lezárult a Gyöp és Erdei utcai beruházás, az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására elnyert 6,5 millió forintról a 

napokban megküldésre került a Belügyminisztérium felé az elszámolás, közben zajlott a vis maior 

pályázat előkészítése, melynek részleteiről a következő napirend keretében lesz szó. Polgármester 



jelezte, sajnálatosan sem a sportpályára, sem az óvoda felújítására benyújtott pályázatot nem támogatta 

a minisztérium.   

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját. 

 

40/2015. (VIII.25.) 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: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

2./ Vis maior igény 

 

Polgármester elmondta, a Hegyalja utca helyreállítására nyújtott be vis maior igényt az önkormányzat 

a július 8-i rendkívüli esőzések okozta károk miatt. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal 

szakemberei a helyszíni szemlét megtartották, és a kárigényt elfogadták. A beruházás teljes költsége 

2.344.420 Ft, amihez az önkormányzatnak 30 % önerőt kell vállalnia, ehhez kérte a képviselő-testület 

jóváhagyását. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: az önerőre van forrás? 

 

Polgármester: a helyreállításra a pályázat elnyerésétől számított egy év áll rendelkezésre, a munkákat 

jövő tavasszal végezné a kivitelező. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző hozzátette, az útburkolat az Erdei utcához hasonlóan kétrétegű emulzióval 

készülne, ami mindenképpen minőségi változást hoz a jelenlegi állapotokhoz képest. 

 

Egyéb felvetés, kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a vis maior pályázat 

ügyét. 

 

41/2015. (VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot 

nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Nagykutas, Hegyalja utca (64 hrsz.) teljes belterületi 

szakaszának megrongálódása a nagy mennyiségű csapadék következtében. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

703 420 Ft 30 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 % 

Egyéb forrás  0 Ft 0 % 

Vis maior támogatási 

igény 

1 641 000 Ft 70 % 



Források összesen 2 344 420 Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2 344 420 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész 

aláhúzandó) biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi.  

A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja(ák). 

 

Hegyalja utca (64 hrsz) önkormányzati út fenntartása kötelező feladat 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó. 

 

*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 

határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, 

valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés 

megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) 

önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: azonnal 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

3./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése  

 

Polgármester elmondta, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására, vagyis korábbi nevén önhikire szeptember 30-ig lehet igényt benyújtani. A jelenleg 

fennálló tartozások alapján elkészült a pályázat tervezete, amelynek benyújtásához szükséges a testület 

döntése.  

 

Kaczor Zsolt képviselő: erre tavaly is pályázott az önkormányzat? 

 

Jegyző: igen, a fennálló tartozásokra lehet az igényt benyújtani, döntés várhatóan decemberben lesz.   

 

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

 



42/2015. (VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a belügyminiszter és a nemzetgazdasági 

miniszter települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására kiírt pályázata keretében 5.166.342,- Ft összegű támogatási igényt nyújt 

be. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

4./ Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 

 

Polgármester elmondta, a Belügyminisztérium idén is lehetőséget biztosít az adósságkonszolidációban 

nem részesült önkormányzatok támogatására. Ezúttal a 2000 fő feletti önkormányzatok által 

benyújtott, érvényes pályázatok támogatását követően lesz lehetőség a fennmaradó keretösszegből 

forráshoz jutni a 2000 fő alatti településeknek. A pályázatot szeptember 1-ig kell benyújtani.  

 

Jegyző elmondta, a prioritások az előző pályázathoz hasonlóak, jóllehet a támogatás elnyerésére most 

a 2000 fő alatti településeknek kicsi az esélye, ennek ellenére javasolta a pályázat benyújtását. 

 

Polgármester jelezte, célszerűnek látná a Faluház korszerűsítését megjelölni. 

 

Jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a támogatás elnyerését követően a rendelet szerint a 

megvalósítandó cél módosítására kétszer van lehetősége az önkormányzatnak, a forrás 

felhasználásának végső dátuma pedig 2018. 

 

Szalai Tibor képviselő felvetette, vissza lehetne térni az előző cél megjelöléséhez is. 

 

Polgármester jelezte, a járdaépítésre a 6,5 millió forint nem elegendő, így azt esetleg részben tudná az 

önkormányzat megvalósítani. 

 

Jegyző elmondta, van lehetőség több cél megjelölésére, a pályázathoz árajánlatok mindenképpen 

szükségesek. 

 

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

 

43/2015. (VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 6.500 ezer forint összegű 

igényt nyújt be az alábbi célok megjelölésével: 

 a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 

 olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely kulturális 

tevékenységet szolgál. 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

5./ Gyöp utcai állattartási probléma 

 

Polgármester elmondta, mint ismert a Gyöp utcában felvetődött probléma miatt kérdőívet küldött ki az 

önkormányzat a lakosságnak a panaszok összegyűjtése céljából. Polgármester ismertette a kérdőív 



eredményét a képviselő-testülettel, majd jelezte, Borda Péter időközben sem őt, sem jegyző urat nem 

kereste, hogy megoldást találjanak közösen a helyzetre, inkább a Zalai Hírlaphoz és a 

Földművelésügyi Minisztériumhoz fordult panasszal.  

 

Kaczor Zsolt képviselő Baumgartner József képviselő társát kérdezte, mint ott lakó érintettet, miként 

látja a helyzetet. 

 

Baumgartner József képviselő elmondta, már az autójában, a kerítésében kárt tettek az állatok, a 

hétvégén pedig fenyegető telefont kapott a gazdától, mert szólt az állatokat terelő embereknek, hogy 

az árkot tapossák a marhák. Az iskola elkezdődik, a gyerekeket csak gumicsizmában lehet majd útnak 

indítani. A trágyát pedig éppen vasárnap délután szórták ki, amikor minden környéken lakó kint 

piknikezett. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: milyen lehetőségei vannak a testületnek? 

 

Jegyző elmondta, napjainkban igencsak támogatott és prioritást élvez az állattartás, ez jól érzékelhető 

volt abból a telefonhívásból is, ami ma érkezett a Földművelésügyi Minisztériumból, és egyértelműen 

az állattartó álláspontját osztotta. Az érintett állattartó júliusban részt vett egy fórumon, ahol 

javasolták, írja le a problémáját. Borda Péter a minisztériumhoz eljuttatott levelében azt jelezte, hogy 

az önkormányzat meg akarja tiltani az állattartást. Erről szó sincs, hiszen a 2013-ban életbe lépett új 

jogszabály szerint állattartásra vonatkozóan a helyi képviselő-testületeknek már nincs rendeletalkotási 

jogköre, azt kizárólag felsőbb szintű jogszabály szabályozza. Nehéz tehát a problémára megoldást 

kínálni, de a képviselő-testület nem mehet el a kérdés mellett. A falusi romantika erősen adekvált, ma 

a falun élők 95 %-a nem állattartó, így az ő szempontjaikat is figyelme kell venni, az ő érdekeiket is 

képviselni kell. Az 1/1975. KPM-BM rendelet, közismert nevén a KRESZ 62. §-a szerint tilos 

főútvonalon állatot hajtani, illetőleg vezetni, kivéve, ha más út nem áll rendelkezésre. A képviselő-

testületnek, mint az önkormányzati tulajdonban lévő út kezelőjének lehetősége van a Gyöp utcát 

főútvonalnak minősíteni, tekintettel arra, hogy egy meglehetősen szűk utcáról van szó, amelyen 

közforgalmú személyszállítás folyik. Az útszakasz biztonságossá tétel érdekében határozhat a 

főútvonal tábla kihelyezéséről az önkormányzat. További táblakihelyezésekre is lehetőség nyílhat e 

felülvizsgálat keretében, így például a Kossuth utca súlykorlátozását, esetleges sebességkorlátozását is 

bevezetheti a képviselő-testület, ahogy ez már a korábbi igények alapján felvetődött.  

 

Kaczor Zsolt képviselő: megoldható az alternatív útvonal az állatok terelésére? 

 

Jegyző: a mindenki számára legmegfelelőbb megoldás az lenne, ha az állattartó a birtokán a nyári 

időszakra istállókat építene, és áprilistól szeptemberig kint lennének a tehenek, egy évben csak kétszer 

kellene hajtani őket.  

 

Szalai Tibor képviselő: a területek egy részét a Gyöp utca aljában csak bérli, nincs rá garancia, hogy a 

későbbiekben is bérbe adják neki a tulajdonosok a területüket, ha azon állatot terel. Régen is 

kihajtották a marhákat, végigterelték őket a Fő utcán. 

 

Jegyző: ez régen valóban így működött, de 2015-ben az emberek többsége nem az állattartás miatt él 

falun, így részükről jogos elvárás az együttélés szabályainak minimális betartása. 

 

Szalai Tibor képviselő: ha megépíti a birtokközpontot, akkor a szagért fogják támadni. A siló nálam is 

a pótkocsikon volt egy egész nyáron át az udvaron, de senki nem jelezte, hogy a szaggal gond lenne.    

 

Jegyző: nem a siló tárolásával van gond, hanem a nem megfelelő kezelésével. Az állattartó által a 

Gyöp utca végében elhelyezett siló a nem megfelelő tárolás miatt berohadt, ecetesedett. Többszöri 

felszólításra sikerült a letakarását elérni a gazdánál, ehhez heti szinten a helyszínre kellett menni 

polgármester asszonnyal közösen. 

 

Szalai Tibor képviselő úgy vélte, a kérdőívek anonim módon történő kitöltése kifogásolható. 



 

Kaczor Zsolt képviselő: így könnyebben felvállalják az emberek a véleményüket. 

 

Jegyző: a Kormány ugyanezzel a módszerrel végzi a konzultációt. A kérdőív pusztán statisztikai 

jellegű, egy irányt mutat meg, és ebben az esetben ez éppen elegendő. 

 

Polgármester: a többség személyesen hozta vissza a kérdőívet, sokan alá is írták, és jelezték, egy 

lakossági fórumon hajlandóak személyesen is felvállalni véleményüket. 

 

Jegyző: az tény, hogy az érintett lakosok segítséget, megoldást várnak az önkormányzattól az ügyben. 

Javasolta, jövő hétre elkészíti a részletes előterjesztést, a képviselő-testület ülésére meg kellene hívni 

az állattartót, nyilatkozzon, milyen kompromisszumra hajlandó. Egy kölcsönös megállapodás is 

aláírható. 

 

Szalai Tibor képviselő: testületi ülésen kívül kellene előbb egyeztetni vele. 

 

Jegyző: ezen már rég túlmutat a történet, 3 és fél éve folyamatos az egyeztetés, tárgyalás, mindig 

mindent megígért, csak sajnos utána soha nem változott semmi. 

 

Polgármester javasolta, hogy szeptember elsején 18 órakor üljön össze újból a képviselő-testület. 

 

A javaslattal a képviselő-testület határozat hozatala nélkül, egyhangúlag egyetértett. 

 

6. / Egyéb ügyek:  

 

Szalai Tibor képviselő kérdezte, miért csak a hegyi úti feljáró van kaszálva? Jelezte, nem érti a 

telekaljai út egyes részeinek kaszálását sem. 

 

Polgármester: a korábbi években is ezeket a területek kaszálták, ebben nincs változás. 

 

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

testület ülését 20 órakor bezárta.      

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


