
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-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 11 fő nagykutasi lakos. 

 

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

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. Jelezte, hogy a képviselő-testület üléséről 

kivételesen hangfelvétel készül. A napirend kapcsán jelezte, hogy az egyéb napirendi pont keretében a 

tűzifa pályázatról kellene dönteni, javasolta a témát az első napirend keretében tárgyalni, ezt követően 

térnének rá a Gyöp utcai állattartás ügyére. 

 

1./ Szociális célú tűzifa támogatás 

2./ Gyöp utcai állattartási probléma 

3./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

44/2015. (IX.01.) 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./ Szociális célú tűzifa támogatás 

 

Polgármester elmondta, kiírásra került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó pályázata, melynek keretében Nagykutas 18 m3 keménylobos tűzifa 

vásárlására nyújthat be igényt, a tavalyihoz hasonló feltételekkel, vagyis a támogatás mértéke 14 ezer 

Ft/ erdei m3 + áfa, melyhez m3-ként 1000 Ft önerőt kell vállalni. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a tűzifa pályázat benyújtását. 

 

45/2015. (IX.01.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be 18 

m3 keménylombos tűzifa vásárlásához. A képviselő-testület a pályázatban vállalt 

22.860,- Ft önerőt saját költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület a 



pályázaton elnyert támogatásból biztosított tűzifát önkormányzati rendeletében foglalt 

eljárás alapján ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a rászorultak részére  

Határidő: 2015. október 1. 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

2./ Gyöp utcai állattartási probléma 

 

Polgármester a napirendi pont tárgyalása kapcsán kérte, hogy a következő szabályokat mindenki 

magára nézve kötelezőnek ismerje el. Az előterjesztést követően szót kíván adni Borda Péternek, 

illetve az érintett lakosoknak. A hozzászólásokat követően a képviselő-testület megtárgyalja az 

előterjesztést és döntést hoz. A képviselő-testületi ülés vezetésének joga a polgármesteré, ezért a 

parttalan vitának helyet nem kíván adni. Polgármester elmondta, a képviselő-testület megalakulását 

követő közel egy éven át a Gyöp utca északi részén lakóktól többször érkezett bejelentés vagy 

észrevétel, hogy a közúton való biztonságos közlekedést, továbbá a helyközi tömegközlekedést is 

akadályozó nagytestű állat hajtása folyik. Az állatok hajtása a közlések szerint a teljes útterület 

elfoglalásával, a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit lényegesen zavarva, a közút és annak 

tartozékainak sérülésével együttjáró módon történik. Az önkormányzat képviselői az elmúlt 

időszakban több informális egyeztetést folytattak le az érintett állatok tulajdonosával, de lényegi 

változás az állatok hajtásában nem történt. A Gyöp utca jelentős gépjárműforgalommal terhelt közút, 

melyen a biztonságos közösségi közlekedést is biztosítani szükséges. A képviselő-testület augusztus 

hónapban anonim kérdőíves módszerrel felmérte az érintett ingatlantulajdonosok véleményét, 

panaszát, megoldási javaslatait. A felmérés számszerű eredménye az elmúlt testületi ülésen közlésre 

került. A végeredmény alapján a közúton történő állathajtás körülményeit, szabályozási lehetőségeit 

jelen előterjesztés alapján javasolta megtárgyalni. Polgármester hozzátette, képviselői indítványra 

javasolható továbbá, hogy a Kossuth Lajos utca teljes területére súlykorlátozást és 

sebességcsökkentést előíró szakaszok kijelöléséről is döntsön a képviselő-testület. 

 

Polgármester felkérte Borda Péter állattartót, hogy az általa is ismert helyzetre, a felmerült 

problémákra érdemben reagáljon. 

 

Borda Péter jelezte, feleségének adja át a megszólalás lehetőségét. 

 

Borda Péterné elmondta, négy éve zajlik a kihajtás az említett útszakaszon, kérték már a ki- és 

behajtás tényének kitáblázását. A kihajtást mindig úgy szervezték, hogy az a buszközlekedést ne 

akadályozza. Tény, hogy egyeseket kár ért, azt a biztosítón keresztül rendezték, rendezik. Az is tény, 

hogy az állatoknak enniük kell, erre a legmegfelelőbb mód a legeltetés. Jelezte, elvárták volna, akinek 

problémája van, nekik szól, de a lakosoktól nem érkezett észrevétel hozzájuk. Ez egyébként nem 

üdülőövezet, ez falu.  

 

Polgármester elmondta, a táblák kihelyezéséhez az önkormányzat a hozzájárulását megadta, de a 

táblákat az állattartónak kellett volna beszerezni, ez sajnos nem történt meg. Polgármester kérte a 

lakosok észrevételeit. 

 

Vincze Lajosné (Nagykutas, Gyöp u. 29.) lakos elmondta, az állattartással nincs problémája, csak a 

silóval, ami nagyon büdös, már-már kibírhatatlan, és az utat is jobban kellene pucolni. 

 

Vörös Tibor (Nagykutas, Gyöp u. 52.) lakos: két éve a gesztenyésbe vezető út kiválóan meg lett 

csinálva, most pedig a biciklit is alig lehet eltolni rajta. Legyen az állattartóban legalább annyi 

becsület, hogy rendben legyen az út. Hozzátette, az állattartó neki okozta a legtöbb kárt. 

 

Borda Péterné jelezte, azon az úton nem csak ők közlekednek, azon fát hordanak, traktorok is járnak, 

Vörös Tibor kárát pedig korrekt módon rendezték. 

 



Vörös Tibor hozzátette, a megfelelő hozzáállást hiányolja. Nem lenne ez a mai ülés, ha az állattartó 

nem így állna a dolgokhoz. 

 

Borda Péterné elmondta, nem lehetnek gavallérok, a tej ára alacsony, keményen dolgoznak a 

megélhetésért. Úgy vélte, ez már nem a tehenekről szól, ez már személyes ügy.  

 

Horváth Károly (Nagykutas, Gyöp u. 50.): A vízelvezető árkot betaposták a tehenek? Az állatok át 

sem lépik a fehér zúzalékkal szórt padkát. 

 

Polgármester jelezte, ez nem így van, személyesen tapasztalta az ellenkezőjét. A Gyöp utca felső 

végében már nincs is kavics. 

 

Horváth Károly hozzátette, ingatlana előtt az állatok nem lépik át a padkát. Az embereknek is többször 

szól már, hogy ne zavarják meg az állatokat. 

 

Bödör Zoltán (Nagykutas, Gyöp u. 56.): az állatokat folyamatosan ütik, szidják a terelő emberek a 

földes úton is. 

 

Borda Péterné: azért ütik őket, hogy minél előbb kiérjenek. 

 

Vörös Tibor: nem a régi időket kell visszaidézni, a XXI. században vagyunk. 

 

Horváth Károly: az emberekből az irigység beszél. 

 

Vincze Lajosné: az útról sajnos nincs rendesen letakarítva a trágya. 

 

Kovács Enikő (Nagykutas, Gyöp u. 58.): előfordul, hogy rendesen letakarítják az utat, de a siló miatt 

ablakot nem lehet nyitni. 

 

Borda Péterné jelezte, a silót legközelebb máshol helyezik el. Sajnos előre nem látják, mennyi silóra 

lesz szükség, ami ott van, azt már elhordani nem lehet, mert a szag akkor is megmarad. Az utat nehéz 

letakarítani, attól függ, milyet szarik a tehén.   

 

Patkó Tibor (Nagykutas, Fő u. 26.): Mikor készülnek el az istállók? Addig is a hátsó kerteken 

keresztül történhetne a kihajtás. 

 

Horváth Károly: szolgalmi utat kellett volna már régen létesíteni. 

 

Polgármester kérte, vessenek véget a parttalan vitának. 

 

Borda Péterné jelezte, nem érti, miért most jelentkezett, vetődött fel ez a probléma?  

  

Baumgartner József képviselő: a problémát már korábban is jelezték. 

 

Smodics István (Nagykutas, Fő u. 56.) úgy vélte, a gazdákkal együttműködve kell ilyen döntéseket 

meghozni. A fiatal gazdák jövője a kérdés, ha a hozzáállás nem változik. A testület értesse meg az ott 

lakókkal, hogy ez egyeztetést igényel, ez falu, ahol meg kell adni a lehetőséget az állattartásra, a 

gazdálkodásra. A megegyezést kell erőltetni. 

 

Dr. Csanádi Bálint (NAK) jelezte, az érdekképviseletet látják el, az állattartó kérte fel a kamarát a 

képviseletre, és a kamara kiáll tagjaiért. Megoldást keresnek, ami lehetne egy szolgalmi út létesítése is. 

Ezt az állattartást támogatni kell, korlátozásra lehetőség nincs, az esetleges károkozást pedig rendezni 

szükséges. Kompromisszumot kell kötni. 

 

Polgármester: ez nem elsősorban a testület feladta, ebben csak segítséget nyújthat az önkormányzat. 



 

Borda Péterné jelezte, senki nem fordult hozzájuk, senki nem kereste őket, hozzátette, a kérdőív 

kiakasztotta. 

 

Baumgartner József képviselő: ez nem személyes ügy. 

 

Vörös Tibor jelezte, hajlandó odaadni saját területéből akár 3 métert is, hogy megoldás szülessen. 

 

Borda Péterné: azzal megoldható lenne, mert a telepet még nem lehet megépíteni. 

 

Smodics István: a kérdőívre nem volt szükség, egyeztetni kellett volna, és a sajtót sem kellett volna 

kihívni. 

 

Polgármester: az újságírót nem a testület hívta ki, egyeztetés pedig többször zajlott az állattartóval. 

 

Horváth Károly: van, akit a siló irritál, mást meg az zavar, ha a szomszédból átjön a pörköltszag. 

 

Borda Péterné jelezte, vállalják az ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetést, örülnek, ha lesz út, de 

azt nem csak egyedüliként fogják majd használni, hiszen van a faluban nagyon sok traktoros. Kérte, ha 

valakinek gondja van, keresse, szóljon, partnerek mindenben. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző hangsúlyozta, tanulságos volt ez a véleménycsere. Jelezte, három dolgot 

emelne ki. Volt egyeztetés az állattartóval már az előző ciklusban is, ősz óta pedig számos alkalommal 

a felmerült problémák kapcsán. Ennek sikerességét lehet többféleképpen értékelni. Jelezte, a mai 

napon is járt a Gyöp utcában, de a siló megint nem úgy van letakarva, ahogy abban megállapodtak. 

Utalva a képviselő-testület szerepére jegyző kiemelte, az állattartás szabályozása terén a helyi 

önkormányzat jogköre 2013 óta meglehetősen beszűkült, helyi rendeletben az állattartás szabályai nem 

határozhatók meg, azt felsőbb szintű jogszabály rendezi. Ugyanakkor ezek mégsem szabályozottak 

olyan szinten, amilyen mértékben arra helyben szükség lenne. A kérdőív kapcsán elmondta, nem látott 

más lehetőséget az önkormányzat, miként kaphatna a helyzetről objektív képet, a cél az volt, hogy 

felmérje, mekkora mértékű a probléma. Az anonim kérdőíves megkeresés arra mindenképpen jó, hogy 

reagáljanak egy felvetésre az emberek. Ezt a módszert választja a Kormány is, amikor Nemzeti 

Konzultációt hirdet. Az előző testületi ülésen a képviselők részletesen foglalkoztak a kérdőívekkel, 

amelyeknek több mint kétharmada problémát jelzett, ha pedig probléma van, arra megoldást kell 

találni. Korlátozottak a jogkörök, egyedül a közutak igazgatására vonatkozó jogszabályokat lehet 

segítségül hívni, a KRESZ-ben „állatot hajtani tilos” tábla nincs, van azonban más mód a közúton 

történő állathajtás megtiltására. A tömegközlekedés biztonsága, és a közúton történő közlekedés 

biztonságának megőrzése érdekében az önkormányzat kétévente felülvizsgálja a kezelésében lévő 

utakat, és táblák kihelyezéséről dönthet. Nem azonnali hatálybalépés lenne, ha van fogadókészség az 

állattartók részéről, a döntés vissza is vonható, de nem az önkormányzattal, hanem az érintett 

ingatlantulajdonosokkal kell egyezségre jutni, az önkormányzat technikai segítséget tud nyújtani a 

lebonyolításban. Amennyiben azonban nem rendeződik a probléma, akkor a többség akaratának 

megfelelően életbe lép a testület döntése. Hozzátette, 2009 óta dolgozik Nagykutason jegyzőként, 

2011-ben volt az első kapcsolat Borda Péter állattartóval az akkor már tervezés alatt álló birtokközpont 

ügyében. Ehhez minden esetben maximális segítséget nyújtott jegyzőként, és jelenleg is az tűnik a 

legjobb megoldásnak, hogy megépüljön a birtokközpont. 

 

Borda Péterné: mi történik abban az esetben, ha egy ember miatt nem jön létre a megállapodás? 

 

Jegyző: a Gyöp utca teljes szakaszára kihelyezésre kerül a főútvonalat jelző tábla. 

 

Dr. Csanádi Bálint: ha nincs alternatív útvonal a terelésre, lehet főúton állatot hajtani. 

 



Jegyző: van alternatív megoldás, nagyobb kerülőt jelent, de kijelölhető. Ha egy tulajdonoson múlik a 

megegyezés, akkor az önkormányzat is tud segíteni az egyezség tető alá hozásában, csak neki kellene 

végre látni az egyeztetésnek. 

 

Borda Péterné: erre az állattartónak kell, legyen energiája? 

 

Polgármester: igen. 

 

Jegyző: erről nem a képviselő-testület ülésén kell megegyezni, személyesen kell felkeresni az 

érintetteket, feltárni az esetleges akadályokat, a megoldás megtalálásában már az önkormányzat is 

segítséget tud nyújtani. 

 

Polgármester 19 óra 12 perckor szünetet rendelet el. 

 

A képviselő-testület ülése 19 óra 35 perckor folytatódott. 

 

Polgármester megköszönte a türelmet, és átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Jegyző javasolta az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat elfogadását, mely szerint az 

önkormányzat 30 km/h-s sebességkorlátozást vezet be a Kossuth Lajos utca belterületi szakaszán, 7,5 

t-s súlykorlátozást vezet be a Kossuth Lajos utca külterületi és belterületi szakaszán, a Gyöp utca teljes 

hosszát pedig főútvonalként jelöli meg. Az előterjesztésben szereplő határidő kitolódik 2015. 

december 31-re. Amennyiben az állattartó részéről lesz alternatíva, egyezségre jut az útvonal 

tekintetében a tulajdonosokkal, úgy a képviselő-testület visszatér a kérdésre, újratárgyalja azt. Jegyző 

kérte az állattartót, nyilvánítsa ki elköteleződését a megoldás érdekében, illetve kérdezte egyúttal az 

agrárkamara képviselőjét is, milyen szakértői, jogi segítséget, együttműködést tud felajánlani az 

ügyben.  

 

Borda Péterné jelezte, kötelezettséget arra tudnak vállalni, hogy megkeresik az érintetteket, 

egyeztetnek, bízva abban, hogy mindenki reálisan gondolkodik, és 3 méteres földdarabért nem kíván 

irreális összeget adni. 

 

Dr. Csanádi Bálint jelezte, az agrárkamara nevében nyilatkozatot nem tehet, megkeresésre vállalták a 

képviseletet, egyebekben segítséget nem ajánlottak, legfeljebb javaslatokkal élhetnek, jogi segítséget 

nyújthatnak. 

 

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

 

46/2015. (IX.01.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a közútról szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdésben 

foglalt közútkezelői jogkörében eljárva a helyi közutak forgalmi rendjét a következők 

szerint szabályozza: 

a) Nagykutas, Gyöp utca (297 hrsz.): főútvonal; 

b) Nagykutas, Kossuth Lajos utca belterületi szakasza (112 és 107 hrsz.): 30 km/h 

sebességkorlátozás; 

c) Nagykutas, Kossuth Lajos utca belterületi és külterületi szakasza (112, 107, 018 

hrsz.): 7,5 t súlykorlátozás. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eszközök és táblák beszerzésére.  

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 



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 

 

 


