
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 16 órakor 

megtartott nyilvános 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, 

Szalai Tibor képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető. 

 

Távol maradt: Kaczor Zsolt képviselő. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 4 

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti munkáról 

2./ A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának ügye  

3./ Közműfejlesztési megállapodás, üzemeltetési szerződés ügye 

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

5./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend elfogadását. 

 

54/2015. (XI.05.) 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, az előző ülés óta eltelt időszakban több programon vett részt. Október 10-én a 

megyei könyvtár rendezvényén képviselte az önkormányzatot, ahol az országos könyvtári hét 

keretében kihirdették a nyári rajz- és fotópályázat eredményét. Itt két első helyezést is szereztek a 

nagykutasi gyerekek. Október 12-én szintén a megyei könyvtár szervezésében tartott szakmai nap 

keretében tartott előadást a nagykutasi kulturális életről, és a nagykutasi könyvtár közösségi 

rendezvényeken betöltött aktív szerepéről. Október 15-én Cseh Csabával közösen rész vett a Nován 

rendezett országos falugondnoki fórumon. Jelezte a képviselő-testületnek, hogy a falugondnoki 

képzést sikeresen zárta a falugondnok, így már a megfelelő képesítéssel is rendelkezik. Elindult a téli 

közfoglalkoztatási program. Két fő közfoglalkoztatott november 1-től, kettő személy pedig november 

9-től dolgozhat. A téli közfoglalkoztatás 8 órás, 2016. február 29-ig tart, és ezúttal 100 %-os 

támogatással zajlik. Fontos változás, hogy dologi támogatásra is pályázhatott az önkormányzat, így 

209 ezer forintos eszközbeszerzésre nyílik lehetőség még ebben az évben. A napokban egyeztetett 

Kondor Erika tervezővel, aki kint járt a Faluházat felmérni. Hamarosan várható pályázati kiírás 

épületkorszerűsítésre, így minél előbb célszerű lenne tervekkel rendelkezni az átalakítás, korszerűsítés 

kapcsán.  



Cseh Csaba képviselő: mi volt a tervező véleménye? 

 

Polgármester: nem egyszerű egy tető alá hozni az épületet, de a palát mindenképpen cserélni kell. A 

nagyteremben 3 méter magasságban álmennyezet építhető, a boltíveket ki lehetne bontani, növelve 

ezzel a teret. Ajtó és ablakcsere kellene, illetve fűtéskorszerűsítésről is szó esett. Polgármester jelezte, 

annyit kért a tervezőtől, hogy egy komplett terv készüljön, amivel indulhat pályázatokon az 

önkormányzat akár részleges felújítást megcélozva is. Ebben már szerepelne pajtaszínház kialakítása. 

 

Baumgartner József képviselő: a pajtaszínház gyakorlatilag egy fedett parkoló építését jelenti.  

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző jelezte, decemberben várhatóak a pályázati kiírások, ha megnyitják a forrást, 

azonnal el kell kezdeni az anyag bedolgozását, a feltöltést, mert rövid idő áll rendelkezésre.  

 

Polgármester elmondta, Dormánné Péter Mártával kíván egyeztetni a pályázatírással kapcsolatban. 

 

Jegyző hozzátette, Dormánné Péter Márta rendelkezik az mvh-s rögzítő felületen szükséges 

jogosultságokkal, ő készítette a falugondnoki gépjármű pályázatát is. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját. 

 

55/2015. (XI.05.) 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./ A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának ügye  

 

Polgármester felkérte dr. Erdélyi Gábor jegyzőt, adjon tájékoztatást a témával kapcsolatban. 

 

Jegyző elmondta, január elsejétől változnak a hatáskörök, átalakul a családsegítő és gyermekjóléti 

feladatok ellátása. A jogszabály azt mondja, hogy a szolgáltatás megszervezésére a közös hivatal 

székhelyönkormányzata jogosult, ő a döntések és a költségvetéssel kapcsolatos feladatok címzettje. 

Jelenleg a hivatalhoz tartozó valamennyi település a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény keretében 

látja el a feladatot. Kiskutas, Alibánfa és Zalaszentlőrinc a napokban hozott döntést a felülvizsgálat 

kapcsán, és változatlan formában kívánja mindhárom település január elsejét követően is a feladatot 

ellátni. Zalaszentiván Község Önkormányzata hétfőn tárgyalja a kérdést. Jegyző arra vonatkozóan kért 

állásfoglalást a képviselő-testülettől, jelenlegi formában kívánja-e Nagykutas is igénybe venni a 

következő évtől a szolgáltatást? Amennyiben igen, úgy erre vonatkozóan egy szándéknyilatkozatot 

fogalmazzon meg a testület. 

 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a feladatellátás ügyét. 

 

56/2015. (XI.05.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – felülvizsgálta a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás 

módját, és a döntött arról, hogy 2016. január 1-jét követően a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatok ellátását változatlan formában kívánja biztosítani, egyúttal – 

pénzügyi kötelezettség vállalás nélküli – hozzájárulását adta Zalaszentiván Község 

Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek, hogy a változások kapcsán szükséges 

intézkedéseket megtegye. 



 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

   

3./ Közműfejlesztési megállapodás, üzemeltetési szerződés ügye 

 

Jegyző elmondta, pénzeszköz-átadási megállapodásról kellene döntenie a képviselő-testületnek a 

csatornatársulás kapcsán. Két éve a használati díj számlázása, érvényesítése csak háromoldalú 

pénzeszköz-átadási megállapodás keretében lehetséges. A használati díj befut a Zalavíz Zrt-hez, ennek 

pedig az önkormányzaton keresztül át kell kerülnie a Csatornatársuláshoz. Az áfa összegét az 

önkormányzat kapja. Felújítás esetén a társulás az önkormányzatnak fizeti az összeget, ami szintén 

továbbutalásra kerül a Zalavíz Zrt-nek. Ez a rendszer nem jól működik, például egy fejlesztés kapcsán 

az áfát nem tudja fedezni az önkormányzat. 

 

Polgármester: kapunk előzetesen jelzést ezekről a munkákról? 

 

Jegyző: nem, csak a munka elvégzését követően a számlát küldik. Ezek az úgynevezett 

eseményvezérelt munkák, de éppen az utólagos jóváhagyás miatt ezeket a számlákat vissza is küldjük. 

Jegyző elmondta, egy másik témát is meg kell vitatnia a képviselő-testületnek. A KEOP ivóvíz 

beruházás kapcsán a Zalavíz Zrt. a vagyonkezelési szerződéseket december 31-ig meg kívánja 

szüntetni, és valamennyi érintett településsel egy egységes bérleti-üzemeltetési szerződést kötne. Ezt a 

konstrukciót Zalaegerszeg már elfogadta, de Zalaegerszeg részéről is kérdésesek még a személyi és 

tárgyi feltételek, emiatt elképzelhető, hogy csak 2017. január elsejétől lép életbe az új szerződés. 

Mivel Nagykutas 3/1000 tulajdoni hányaddal rendelkezik, meglehetősen korlátozottak a lehetőségek. 

Az egységes szerződés mindenképpen szükséges, és a Zalavíz Zrt. részéről távlati cél, hogy a 

szennyvízhálózatra, illetve az ivóvízhálózatra is egy-egy egységes, minden érintett településre 

kiterjedő szerződés jöjjön létre. Nagykutasnak az ivóvízhálózat tekintetében jelenleg vagyonkezelési 

szerződése van a Zalavíz Zrt-vel, de ez nem túlságosan előnyös, így mindenképpen jobb megoldásnak 

tűnik a bérleti-üzemeltetési szerződés. 

 

Egyéb kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a megállapodást. 

 

57/2015. (XI.05.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a Zalavíz Zrt., a Csatornatársulás, valamint az 

Önkormányzat közötti háromoldalú közműfejlesztési célú pénzeszköz-átadási 

megállapodást.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Polgármester szavazásra bocsátotta az üzemeltetési szerződést. 

 

58/2015. (XI.05.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013. azonosító 

számú, „A Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség 

javítása és vízellátás fejlesztése” projekt keretében megépülő ivóvíz közműrendszert 

versenyeztetési eljárás nélkül, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetésre 

átadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-nek (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8) a 

jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint, 



határozatlan időre. A képviselő-testület felhatalmazta polgármestert a bérleti-

üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamtatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Polgármester átadta a szót jegyzőnek. 

 

Jegyző elmondta, 2013-ban fogadta el az önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amit 

kétévente felül kell vizsgálni. Most esedékes tehát a következő két évre vonatkozó új célok 

meghatározása, a régiek áttekintése, a meg nem valósult elképzelések továbbvitele, statisztikai adatok 

frissítése. Ehhez a munkához megfelelő jogosultsággal kell rendelkezni, Dormánné Péter Márta 

képesítése adott, hiszen ő készítette 2013-ban is a programot. A feltöltést követően szakértő hagyja 

jóvá a felülvizsgálatot, megléte nélkül érvényes vidékfejlesztési pályázat nem nyújtható be. Jegyző 

kérte a képviselő-testület jóváhagyását.    

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a HEP felülvizsgálatát. 

 

59/2015. (XI.05.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a 2015. évben felülvizsgált és módosított Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot elfogadta. A hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

5./ Egyéb ügyek 

 

A/ A települési támogatásról, a gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Jegyző elmondta, a tűzifa támogatás részletszabályainak módosítása szükséges, a rendelet 18. § (2) 

bekezdése egészülne ki azokkal az ellátási formákkal, amelyeknek a pályázati kiírás szerint előnyt kell 

élvezniük a támogatás odaítélésekor, ezek az aktív korúak ellátásában, időskorúak ellátásában 

részesülők, és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. A 18. § (3) 

bekezdése pedig kimondja, a tűzifát a rászorulóknak ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani. Vagyis a 

szállítás költségét nem terhelheti a támogatásban részesülőre az önkormányzat. Ezeknek a 

szempontoknak a meglétét a helyi rendeletben külön vizsgálni fogja a Magyar Államkincstár az 

elszámolásnál. A tűzifa beszerzését a Zalaerdő Zrt-n keresztül intézi az önkormányzat.  

 

Polgármester hozzátette, tavaly is a Zalaerdő Zrt. szállította a tűzifát, korrekt volt a hozzáállás. Tavaly 

egyébként a fa behordásában is segédkezett az önkormányzat, ha valaki olyan egészségi állapotban 

volt, és igényelte azt. Polgármester javasolta idén is hasonló módon megoldani a támogatás kiosztását. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (XI.20.) 

önkormányzati rendelete a települési támogatásról, a gyermekvédelmi 



ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – megalkotta a 7/2015.(XI.20.) önkormányzati rendeletét a 

települési támogatásról, a gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról 

szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásos 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

B/ Közmeghallgatás 

 

Polgármester jelezte, új időpontot javasol a közmeghallgatásra, mivel a korábbi időpont több 

szempontból sem megfelelő. Minden pénteken és a legtöbb szombati napon is foglalt a Faluház. 

Javasolta a közmeghallgatást 2016. november 26. 18 órára kitűzni.  

 

Polgármester szavazásra bocsátotta a közmeghallgatás időpontját. 

 

60/2015. (XI.05.) 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 26. napján 18 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 26. 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

C/ Egyéb 

 

Polgármester felvetette, legyen-e szaloncukor karácsonyra a lakosságnak? Jelezte, ha egyetért a 

testület, a tavalyi minőségnek és mennyiségnek megfelelően kér árajánlatot. 

 

A javaslattal a jelenlévők formai határozat meghozatala nélkül egyetértettek. 

  

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

testület ülését 17 óra 10 perckor bezárta.      

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


