
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8-án 16 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, 

Szalai Tibor képviselő, 

Kaczor Zsolt képviselő (az ülés egy részén), 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző (az ülés egy részén), 

             Némethné Dervalics Éva óvodavezető, 

Weinhardt-Nagy Vanessza aljegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Távol maradt: Baumgartner József képviselő. 

 

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

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti munkáról 

2./ A telekadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2011. (XII. 22.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

3./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda ügyei 

4./ Bursa-csatlakozás 

5./ Zalavíz Zrt. részére meghatalmazás fejlesztési terv ügyében 

6./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

7./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

47/2015. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 3 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 azoknak a képviselőknek, akik az elmúlt órában nem tudtak a falufórumon részt venni 

jelezte, hogy végéhez közeledik a falugondnoki képzés, ennek részeként a mai napon Cseh Csaba 

fórum keretében tájékoztatta munkájáról, feladatairól, a szolgálat egészéről a lakosságot és a 

megjelenteket. Polgármester elmondta, az utolsó testületi ülés óta két társulási ülésen vett részt. A 

héten könyvtári programok zajlanak csatlakozva a megyei könyvtár rendezvénysorozatához. A 

közfoglalkoztatási program keretében lehetőséget kapott az önkormányzat a hosszabbításra, így két fő 

közfoglalkoztatott október 31-ig tud dolgozni. A téli közfoglalkoztatásról még nincs információ. A 

mai napon kapott tájékoztatást a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársától, hogy az egy fő kulturális 

közfoglalkoztatotti státuszt az önkormányzat kérelmének megfelelően átveheti Nagykutas Kiskutastól. 

Jó hír, hogy Nagykutas Czakó Balázs természetfotójával nyert az E.ON fotópályázatán, melynek 



köszönhetően az önkormányzat egy nyomtatóval lesz gazdagabb, a településről készült felvétel pedig 

szerepel az E.ON 2016-os falinaptárában.   

 

 Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját. 

 

48/2015. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a polgármester két ülés közötti munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

2./ A telekadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2011. (XII. 22.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Polgármester felkérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a rendeletmódosítással 

kapcsolatban. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a Zala Megyei Kormányhivatal átfogó vizsgálatot végzett az 

adórendeletekkel kapcsolatban, és egy technikai módosításra tett javaslatot. Az adókötelezettség 

tárgyának meghatározására vonatkozóan kiegészül a rendelet a „lakásbérleti jogviszonyonként” 

szövegrésszel.   

 

Kaczor Zsolt képviselő 16 óra 15 perckor csatlakozott a képviselő-testület üléséhez. Polgármester 

megállapította, hogy a képviselő-testület ülése 4 fővel határozatképes. 

 

Jegyző a rendeletmódosítás kapcsán jelezte, amennyiben a képviselő-testület a helyi adók tekintetében 

módosítást vezetne be, úgy arra legkésőbb december 1-ig van mód, mivel a kihirdetésnek a január 

elsején hatályba lépő adórendelet vonatkozásában 30 nappal korábban meg kell történnie. Jegyző 

hozzátette, ha van ilyen szándék a képviselő-testület részéről, akkor ezzel így kell tervezni, 

amennyiben nem lesz változás, úgy ez tájékoztatásként hangzott el.  

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (X.20.) 

önkormányzati rendelete a telekadóról és a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 16/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta a 6/2015. (X.16.) 

önkormányzati rendelete a telekadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló 16/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásos 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző 16 óra 20 perckor távozott az ülésről.  

 

3./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda ügyei 

 

Polgármester elmondta, az óvoda beszámolója és munkaterve technikai okok miatt nem került 

kiküldésre, azok a hivatalban megtekinthetők. Polgármester felkérte Némethné Dervalics Éva 

óvodavezetőt, tájékoztassa az óvoda ügyeiről a képviselő-testületet. 

 



Némethné Dervalics Éva óvodavezető elmondta, mint a képviselő-testület előtt ismert, 2014. 

szeptember 1-től két csoportra bővült az intézmény, három új dolgozó került az óvodába. A két 

csoport szervezeti és működési szempontból is új helyzetet hozott, idővel sikeresen összecsiszolódott a 

kollektíva. Erősítették a projektmódszert és a helyi néphagyományok ápolását. Óvodavezető minden 

nehézség ellenére jónak ítélte az intézmény működését, hozzátéve, vannak változtatásra váró feladatok 

is, ezt tükrözi a munkaterv. Az új jogszabályoknak megfelelően az óvoda dokumentumait felül kell 

vizsgálni. Az intézményi önértékelés bevezetése, a két gyakornok minősítése a 2015/16-os nevelési év 

feladata lesz. Óvodavezető jelezte, ebben a nevelési évben is szeretnék folytatni a projektmódszert, 

illetve a kompetenciaalapú nevelést. Az óvoda szolgáltatási csomagja az úszással bővült, aminek 

megvalósításához külön köszönet Andrásfa és Nagykutas önkormányzatának, mivel rendelkezésre 

bocsátják a falugondnoki buszt. A mai nappal elindult a gyermek néptánc foglalkozás is, amit kétheti 

gyakorisággal tartanak az óvodában. A néptánc oktatáshoz kapcsolódóan decemberben ingyenes 

továbbképzésen vesznek részt a pedagógusok Sárhidán. Óvodavezető végül hozzátette, az intézmény 

felújítása évek óta napirenden van, a magas szakmai színvonalon folyó nevelés mellett fontos lenne a 

korszerű óvodaépület is. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda 2014/2015. évre vonatkozó 

beszámolóját, és 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

49/2014. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. 

nevelési év beszámolóját és a 2015/2016. nevelési év munkatervét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Némethné Dervalics Éva óvodavezető 

 

Óvodavezető jelezte, Vincze Lászlóné a nők 40 éves korengedményes nyugdíjazásával 2015. 

november 2-tól felmentési idejét tölti, 2016. június 6-tól megszűnik a jogviszonya. Az intézmény 

búcsúzni szeretne tőle, amihez az önkormányzat támogatását kérte.  

 

Polgármester jelezte, természetesen az önkormányzat is méltó módon kíván búcsúzni, de a dolgozó 

kifejezett kérése volt, hogy 2016. június 6-a előtt semmilyen búcsúztatást nem szeretne. Polgármester 

javasolta, térjenek vissza a kérdésre, amikor az már tényleg aktuálissá válik. 

 

A javaslattal a jelenlévők formai határozat meghozatala nélkül egyetértettek. 

 

4./ Bursa-csatlakozás 

 

Polgármester elmondta, idén is lehetőség nyílt a Bursa Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 

Lényeges változás nincs a rendszerben, mivel évek óta vállalja a felsőoktatásban tanulók támogatását 

az önkormányzat, így a képviselő-testület előtt ismertek a részletek.   

 

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

 

50/2015. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati rendszeréhez, és felhatalmazza 

a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 



5./ Zalavíz Zrt. részére meghatalmazás fejlesztési terv ügyében 

 

Polgármester felkérte Weinhardt-Nagy Vanessza aljegyzőt, adjon tájékoztatást a Zalavíz Zrt. ügyében. 

 

Aljegyző elmondta, a 15 éves fejlesztési terv elkészítését a szolgáltató Zalavíz Zrt. elvégezte, és azokat 

az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta véleményezésre. Nagykutason a víziközmű esetében a 

minimális tulajdonrész miatt az érintettség kicsi, és a csatornarendszer kapcsán társulási fejlesztésként 

megvalósított 2009-es beruházás miatt a szennyvízhálózat sem igényel nagyobb volumenű 

fejújításokat a következő időszakban. Aljegyző jelezte, amennyiben a képviselő-testület részéről igény 

merülne fel a szakmai anyag megismerésére, a tervek elektronikus formában megtekinthetők a 

hivatalban. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a fejlesztési terv ügyét. 

 

51/2015. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített, 15 évre 

szóló felújítási, pótlási és beruházási tervekkel egyetértett. Egyúttal felhatalmazta 

polgármestert a tervekkel kapcsolatos képviseletre, valamint a Gördülő Fejlesztési 

Terv Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál induló eljáráshoz 

kapcsolódóan adott meghatalmazás aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

6./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

 

Polgármester elmondta, a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 

értelmében a közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Polgármester jelezte, várja az időpontra a javaslatokat. 

 

Cseh Csaba képviselő november közepét javasolta, véleménye szerint nem lenne célszerű, ha 

decemberre tolódna a közmeghallgatás a várhatóan sok adventi program miatt. 

 

Szalai Tibor képviselő úgy vélte, olyan időpontot jelöljön ki a képviselő-testület, amibe nem lehet 

belekötni, leginkább pénteki vagy szombati nap lenne megfelelő. 

 

Polgármester rövid egyeztetést követően szavazásra bocsátotta a közmeghallgatás időpontját. 

 

52/2015. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas község önkormányzat képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a 2015. évi közmeghallgatást 2015. év 

november hónap 21. napján 17 órára hívja össze. 

A közmeghallgatás helyszíne: Faluház (Nagykutas, Diós u. 2/A.). 

A közmeghallgatás napirendje:  

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről; 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi terveiről; 

3.) Közérdekű kérdések, felvetések. 

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 



Határidő: 2015. november 21. 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

7./ Egyéb ügyek 

 

Polgármester jelezte, az egyebek napirend keretében a Fő utcai járda ügyében kellene döntést hoznia a 

képviselő-testületnek. Polgármester átadta a szót aljegyzőnek. 

 

Aljegyző elmondta, a Fő utcai járda tulajdonviszonyainak rendezésére a Nagykutas 99/3 helyrajzi 

számú belterületi földrészlet megosztásra került. A telekalakítás során létrejött 99/6 helyrajzi számú 

terület országos közútként, a 99/5 helyrajzi számú terület járdaként került az ingatlan-nyilvántartásba. 

Mint ismert, a járda CÉDE-pályázat keretében valósult meg, a támogatási szerződésben azonban a 

99/3 helyrajzi szám szerepel, így most kérelmezni kell a telekalakítást követően létrejött új helyrajzi 

számnak megfelelően a támogatási szerződés módosítását. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a módosítási kérelem ügyét. 

 

53/2015. (X.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – kezdeményezi a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács 62/2009. (VIII. 10.) NYDRFT számú határozatával jóváhagyott 200003709D 

számú támogatási szerződés módosítását azzal, hogy az 1.3 pontban hivatkozott 

megvalósítási hely „8911 Nagykutas, Fő u., HRSZ 99/5” szövegrészre változzon. 

Egyúttal felhatalmazta polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

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

testület ülését 16 óra 40 perckor bezárta.      

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


