
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 

17.45 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testület ülésének helye: Faluház (Nagykutas, Diós u. 2/A.) 

            

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

 Kaczor Zsolt képviselő, 

Szalai Tibor képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető, 

Takács Tivadar rendőr százados, 

Szabó Zoltán körzeti megbízott és 16 fő nagykutasi lakos. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 

az ülés 5 fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ A Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosítása 

2./ 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

4./ 2014. évi rendőrségi beszámoló 

 

A polgármester kérte a napirend elfogadását. 

 

61/2015. (XI.26.) 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./ A Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosítása 

 

Polgármester elmondta, az előző ülésen döntött a képviselő-testület a család-és gyermekjóléti 

feladatellátás felülvizsgálatáról, a 2016. január elsejét követő feladatellátás módjáról. Ennek 

kapcsán szükséges most a társulási megállapodás módosításának jóváhagyása. A részletekkel 

kapcsolatban átadta a szót dr. Erdélyi Gábor jegyzőnek. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző elmondta, a mai napon egyeztetésen vett részt Tófejen a társulási 

megállapodás ügyében, hogy tisztázzák a Magyar Államkincstár és a Zala Megyei 

Kormányhivatal által napokban küldött állásfoglalása kapcsán felmerülteket. A pénzügyi, 

finanszírozási kérdések még mindig nem rendeződtek, jelenleg úgy tűnik, ezekre csak 2016 

januárjában születik válasz. A probléma abból adódik, hogy a jogalkotó a 

székhelyönkormányzatoknak ad felhatalmazást a feladatellátással kapcsolatos döntésekre, ez 

azonban kihat a hozzá tartozó többi településre is. Mivel azonban ezeknek a nem 



székhelyfeladatot ellátó tagönkormányzatoknak nincs döntési joga, kérdéses a fenntartáshoz 

való hozzájárulás módja. Mindezek figyelembevételével jegyző javasolta a megállapodás 

előterjesztés szerinti elfogadását, a társulásnak ugyanis a működési engedély módosítását 

november 30-ig be kell nyújtania ahhoz, hogy a jövő évben költségvetési támogatást kapjon. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás 

módosítását. 

 

62/2015. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta a Tófeji Szociális 

Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosítását, egyúttal 

felhatalmazta polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

2./ 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

Polgármester jelezte, előzetesen kiküldésre került a jövő évre vonatkozó terv. Kérte jegyzőt, 

szóljon erről néhány szót. 

 

Jegyző elmondta, kötelező feladatról van szó, a belső ellenőrzés rendszerében nincs változás. 

Részletes előterjesztés készült, amely tartalmazza a jövő évre vonatkozó, kockázatelemzésre 

épülő belső ellenőrzési munkatervet. A 2016. évre javasolt belső ellenőrzési terv szerint 

augusztus-szeptember folyamán a pénztár ellenőrzése zajlik majd. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás 

módosítását. 

 

63/2015. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta az önkormányzat 2016. 

évi belső ellenőrzési munkatervét. 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

 

Polgármester elmondta, a beszámolót előzetesen minden képviselő megkapta, a lakossággal a 

közmeghallgatás keretében ismerteti majd az elkészült anyagot. Kérte a képviselő-testületet, 

hagyja jóvá a beszámolót.  

 

Kérdése, felvetése nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

 

64/2015. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – megtárgyalta és tudomásul vette a polgármester 



beszámolóját a lakóhely környezeti állapotáról, illetve megbízta polgármestert, 

hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 51. § (3) bekezdése szerint a lakóhely környezet állapotának 

alakulásáról évente tájékoztassa a lakosságot.   

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

4./ 2014. évi rendőrségi beszámoló 

 

Polgármester elmondta, a vonatkozó jogszabály értelmében a rendőrség éves beszámolójának 

megtartására a közmeghallgatás keretében biztosít lehetőséget a képviselő-testület. A 

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának KMB Alosztálya elkészítette 

a részletes beszámolót. Polgármester kérte ennek jóváhagyását. 

 

Kérdése, felvetése nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

65/2015. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – megtárgyalta és tudomásul vette a Rendőrségről szóló 

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

rendőrség 2014. évi beszámolóját. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szünetet rendelt el, és jelezte, az ülés 18 

órakor közmeghallgatással folytatódik. 

 

Polgármester köszöntötte a közmeghallgatás résztvevőit, külön köszöntötte a Zalaegerszegi 

Rendőrkapitányság részéről megjelent Takács Tivadar rendőr századost és Szabó Zoltán 

körzeti megbízottat. Megállapította, hogy a képviselő-testület teljes létszámban, 5 fővel 

megjelent, és ismertette a közmeghallgatás napirendjét. 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi terveiről 

3./ Közérdekű kérdések, felvetések 

 

Polgármester az önkormányzat 2015. évi munkájának ismertetése előtt átadta a szót Takács 

Tivadar rendőr századosnak, tartsa meg a rendőrség 2014. évi beszámolóját. 

 

Takács Tivadar rendőr százados elmondta, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén az elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények száma kis mértékben csökkent, 

Nagykutas község közigazgatási területén viszont 150 %-kal, 2-ről 5-re emelkedett. Ezek 

között három kiemelt bűncselekmény volt, egy lopás, egy rongálás, és egy jármű önkényes 

elvétele. Összességében csökkent a betörések száma, és Nagykutason 2014-ben személyi 

sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt. Nagykutas településen, elhelyezkedéséből 

adódóan – összekötő kapocs Zala és Vas megye határán – nagy az átmenő forgalom. Az 

országos, 19 megyés program keretében a közbiztonsági helyzet alapján három kategóriába 

kerültek besorolásra a települések, vagyis 2, 3, illetve 4 naponta jelennek meg a rendőri 



egységek. Nagykutas a 4 naponta visszatérő ellenőrzési kötelezettség alá tartozott 2014-ben. 

A községben a migráció nem jelent problémát. A kiemelt rendezvények biztosítása rendben 

zajlott. Az iskolások zalaegerszegi intézményekbe járnak iskolába, így a prevenciós 

programokba ott tudták őket bekapcsolni. A 65 év felettiekhez való eljutás is fontos 

megelőzési program volt, személyesen felkeresték fel a településen élő időseket a 

tájékoztatásra, megelőzésre helyezve a hangsúlyt. Takács Tivadar hozzátette, 2015. évre 

meghatározott cél volt a minél erőteljesebb közterületi jelenlét. Az idei év kapcsán 

elmondható, a tendenciák megegyeznek az előző évvel. Felhívta még a figyelmet a téli 

közlekedésre és a kerékpárosokra való odafigyelésre. 

 

Polgármester megköszönte a tájékoztatást, és jelezte, a napokban megérkezett a Nagykutasi 

Polgárőr Egyesület bejegyzéséről szóló dokumentum, így a településbiztonságra még 

fokozottabban ügyelhetnek a helyben élő önkéntesek közreműködésével. 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről 

 

Polgármester ismertette az önkormányzat 2015. évi munkáját. A beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.   

 

Kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban nem merült föl. 

 

Polgármester elmondta, a település környezeti állapotáról minden évben be kell számolnia az 

önkormányzatnak a lakosság felé, ennek megfelelően tájékoztatta a megjelenteket a lakóhely 

környezeti állapotáról. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban nem merült föl. 

 

Polgármester jelezte e napirend keretében még egy újdonságra térne ki. A napokban elindult 

a település megújult weboldala. Felkérte Kaczor Zsolt képviselőt, mutassa be az új felületet. 

 

Kaczor Zsolt képviselő leszögezte, a weboldalt társadalmi munkában, minden 

ellenszolgáltatás nélkül készítette el. A felület már elérhető, de még bővülni fog, a cél, hogy 

minél több közérdekű adat kerüljön fel az oldalra. Jelezte, a nyár folyamán egy profi fotós, 

Czakó Balázs volt a település vendége, az itt tartózkodása alatt készített felvételeket a 

honlaphoz az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. Hozzátette, elérhetők már a 

rendeletek, a testületi jegyzőkönyvek és a helyi újság megjelent számai is. 

 

Kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban nem merült föl. 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi terveiről 

 

Polgármester elmondta, az önkormányzat feladata, hogy a települést, intézményeit 

működtesse, a kötelező feladatokat ellássa. A jövő évet tekintve elsődleges cél tehát egy 

stabil, takarékos gazdálkodást szem előtt tartó költségvetés megalkotása, amely az 

intézmények működtetéséhez biztosít megfelelő alapot. Ahogy arról már a beszámolóban 

említést tett, és számadatokkal is alátámasztotta, az önkormányzat gazdálkodásában jelentős 

nehézséget hozott 2015-ben az óvoda fenntartása, amit az állami normatíva csak részben fed 

le. Polgármester jelezte, úgy véli, el kell gondolkodni azon, hogy a 2016 szeptemberében 

induló nevelési évet ismét a régi formában kezdje meg az intézmény, ezt a döntést a várható 

gyermeklétszám is alátámasztja. Hozzátette, éppen a fent említett okok miatt nem is szeretne 



2016-ra vonatkozóan nagy volumenű fejlesztések ígéretébe bocsátkozni. Polgármester jelezte, 

ahogy már a beszámolóban is elhangzott, megcélozza az önkormányzat a faluház 

korszerűsítésére kiírásra kerülő pályázatot, és természetesen folyamatosan figyelemmel 

kísérik a megnyíló forráslehetőségeket, a pénzügyi helyzet és a józan gazdálkodás 

függvényében ki is fog használni a település minden felmerülő lehetőséget. Kisebb 

fejlesztéseket saját erőből jövőre megvalósítana az önkormányzat. Ezek közé tartozik a 

temető korszerűsítése, melynek keretében urnafal építését tervezi a képviselő-testület, tovább 

szépítik a köztereket, kiemelt szerep jut jövőre a Születés Parkjának, és a hivatal melletti 

terület parkosításának, illetve a Helytörténeti Gyűjteménynél megkezdett munkák folytatása is 

szerepel az elképzelések között. Polgármester hangsúlyozta, nem kíván felesleges 

ígérgetésekbe kezdeni, de maga és a képviselő-testület nevében kijelentheti, a lehetőségekhez 

mérten, a lakosság jelzéseit, észrevételeit maximálisan szem előtt tartva dolgozik 

Nagykutasért a következő esztendőben is.   

 

Kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban nem merült föl. 

 

3./ Közérdekű kérdések, felvetések 

 

Közérdekű kérdés, felvetés nem volt. Polgármester megköszönte a megjelenést és a 

közmeghallgatást 18 óra 45 perckor bezárta.      

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


