
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én 16.30 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, 

Szalai Tibor képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető,  

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető, 

és 2 fő nagykutasi lakos. 

 

Távol maradt: Kaczor Zsolt 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./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetése 

3./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda dokumentumainak jóváhagyása 

4./ Nagykutas, Gyöp utca főútvonallá nyilvánításának ügye 

5./ Nagykutas, Kossuth Lajos utca táblakihelyezés ügye 

6./ Nagykutasi Polgárőr Egyesület kérelme 

7./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

1/2016. (II.10.) 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 elmondta, az utolsó, november 26-i ülés óta eltelt időszak számos programmal és 

feladattal telt. A Hegyalja utca helyreállítására 1.641.000 forint összegű támogatást ítélt meg 

Nagykutasnak novemberi döntésével a belügyminiszter, a munkákat tavaszra tervezik. Az elnyert 18 m3 

szociális célú tűzifa január 12-én Cseh Csaba falugondnok és a közfoglalkoztatottak segítségével 

kiosztásra került. Összesen 13 családot tudott az önkormányzat támogatni. Január 14-én háromoldalú 

egyeztetés zajlott. Az egyeztetésen részt vett az állategészségügyi osztály képviselője, dr. Kántor 

Mónika, illetve Borda Péter állattartó. Ismertették az állattartással kapcsolatos önkormányzati 

álláspontot, a megbeszélés azzal zárult, hogy Borda Péter vállalta, január 31-ig legalább háromsoros 

villanypásztorral határolja le ingatlanát, továbbá, hogy a szarvasmarhák legelőre hajtásakor legalább két 

fő tereli az állatokat, biztosítva a rendezett vonulást. A tenyészbika tavaszi legelőre hajtásakor pedig 

biztosítja, hogy az állat kizárólag vezetőrúddal közlekedhessen, hajtásának dátumát az önkormányzat 



felé előre jelzi. Polgármester jelezte az állattartás ügyére még egy későbbi napirend keretében visszatér. 

Február első hetében a Gyöp utca végén lévő buszfordulónál az árok megóvása érdekében védőkorlát 

készült. Az egyéb történések sorából kiemelte, 2015. december 10-én részt vett a TOP-pályázatokkal 

kapcsolatosan szervezett információs napon a zalaegerszegi Zsinagógában; 2015. december 20-án 

sikeresen zajlott le a Mindenki karácsonya a Faluházban; 2016. január utolsó péntek estéjén elindult a 

Községünkért Alapítvánnyal és a helyi egyházközséggel közös szervezésben a Szent Márton jubileumi 

évhez kapcsolódó programsorozat, ami egész éven át rendezvények sorát jelenti majd. 2016. február 4-

én részt vett a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás ülésén. 2016. február 6-án falusi 

disznóvágásra és farsangi mulatságra várták a településen élőket, a rendezvény nagy érdeklődés mellett 

zajlott.  

 

Cseh Csaba képviselő 16.40 órakor csatlakozott az üléshez. A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját. 

 

2/2016. (II.10.) 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./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetése 

 

Polgármester a költségvetés kapcsán jelezte, a főösszeg a tavalyi 65.962 ezer forintról 74.252 ezer 

forintra emelkedett. Nagyobb tételként szerepel és új elem a költségvetésben a Hegyalja utca 

helyreállítása, a Faluház korszerűsítés és az útőri közfoglalkoztatási start mintaprogram. Két utóbbi 

nyertes pályázat esetén valósul meg. Fontos, hogy az egyéb önkormányzati feladat állami támogatása a 

tavalyi 4 millió forintról idén 5 millió forintra emelkedett. 

 

Szalai Tibor képviselő: miért csak most került kiosztásra az anyag? 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző: a kincstár még a mai napon is módosított a számokon. 

 

Szalai Tibor képviselő: így kellene most szavazni róla? 

 

Jegyző: a törvény azt írja elő, hogy a költségvetést február 15-ig be kell terjeszteni a képviselő-testület 

elé. Javasolta, vegyék át tételesen a számokat. Jegyző kiemelte, a tavalyinál magasabb főösszeget az 

áthúzódó pénzmaradvány és a némileg emelkedett állami támogatás eredményezi. A köznevelési 

feladatoknál szereplő 21.566.733 forint az állami támogatást jelenti, ahogy az állam által kötelező 

feladatokra, így zöldterületgazdálkodásra, közvilágításra, köztemető-fenntartásra és közutakra adott 

üzemeltetési támogatás is. Az óvoda esetében 1-8 és 9-12 hónapos a tervezés, felmerült a csoportszám-

változás, de ez a számokon még nem látszik. A közhatalmi bevételek a tavalyi teljesítés alapján kerültek 

a tervezetbe, ahogy a működési bevételek is. Jegyző kiemelte, a kiadási oldalon a közutak fenntartására 

tervezett 749.100 forint mellett szerepel a Hegyalja utca helyreállítására elnyert támogatás 

felhasználása. A hivatali finanszírozásban minimális, 3 százalékos emelkedés mutatkozik, egy kolléga 

diplomát szerzett, a pénzügyi ügyintézőkre pedig hosszútávon szeretne számítani.    

 

Polgármester jelezte, a rendelet megalkotása előtt a stabilitási törvény előírásainak megfelelően 

előterjesztett kimutatást szükséges elfogadni. 

 

3/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 



Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét. (A kimutatás a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Polgármester előterjesztés szerint javasolta megalkotni az önkormányzat 2016. évi költségvetési 

rendeletét. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.23.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – az előterjesztés szerint megalkotta az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet írásos 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda dokumentumainak jóváhagyása 

 

Polgármester jelezte, előzetesen kiküldésre került az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról szóló előterjesztés. Kérte óvodavezetőt, szóljon erről néhány szót. 

 

Némethné Dervalics Éva óvodavezető elmondta, komoly önértékelési rendszert vezettek be a köznevelés 

rendszerébe, amelynek alapelveit szükséges az SZMSZ-be beépíteni. Erre vonatkozóan novemberben 

egy különálló, 80 oldalas dokumentum is készült. A SZMSZ-be bekerült a gyermekétkeztetés terén 

bevezetett normatív kedvezményhez kapcsolódó nyilatkozattételi eljárás szabálya, változás továbbá a 

térítési díjak csekken történő befizetése is.  

 

Szalai Tibor képviselő jelezte, a közmeghallgatáson elhangzott, hogy az óvoda 6,2 millió forint 

mínuszba került. 

 

Jegyző: pontosabban a tavalyi állami hozzájárulás mellett ekkora összegű plusz hozzájárulást igényelt 

az intézmény. Ez a 2016. évi költségvetésben 5,4 millió forint, vagyis ekkora összeggel kell 

hozzájárulnia a három önkormányzatnak a fenntartáshoz. 

 

Szalai Tibor képviselő: akkor az értelmezés volt rossz? 

 

Jegyző: mínusz nem tervezhető, az állam által nem fedezett részt éppen ezért kell Nagykutasnak, 

Kiskutasnak és Andrásfának hozzátennie. Idén a hiány valamivel kisebb, ami részben annak is 

köszönhető, hogy ettől az évtől a feladatellátási megállapodás értelmében már Andrásfa is 

gyermeklétszám-arányosan járul hozzá a fenntartáshoz. 

 

Patkó Tibor nagykutasi lakos kért szót. 

 

Polgármester jelezte, ez nem közmeghallgatás, a napirendek tárgyalását követően lesz lehetőség az 

esetleges felvetésekre. 

 

Óvodavezető jelezte, áttekintette a várható gyermeklétszámot. Úgy vélte, még korai véleményt formálni, 

de az előzetes számok már látszanak, és eszerint olyan jelentős csökkenés nem mutatkozik. A 2016/17-

es nevelési év várhatóan 28-29 fővel indul, amiből 3 fő SNI-s, a nevelési év közben pedig további 4 

gyermek várható, így 33-34 gyermekkel lehet számolni. Mindazzal együtt természetesen mindig van 



mozgás a családok életében. A jelenlegi 12 nagycsoportosból 11 biztosan, egy még kérdésesen megy 

iskolába. A csoportszám-csökkentéssel inkább 2017-től lehet számolni. 

 

Polgármester: erre még mindenképpen vissza kell térni a tavasz folyamán. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda SZMSZ-ének 

módosítását. 

 

4/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – előterjesztés szerint jóváhagyta a Nagykutasi Napköziotthonos 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Polgármester jelezte, szükséges még meghatározni az óvodai beíratás idejét, valamint az óvoda nyári 

szünetének időpontját és hosszát. Erre vonatkozóan Némethné Dervalics Éva óvodavezető az alábbi 

javaslatot tette. Az óvodai beíratás időpontja: 2016. április 27. és 28.  8:00 - 16:00 között. Az óvoda 

nyári szünetének időpontja és tartama: 2016. augusztus 1. - augusztus 26. 4 hét vagy 2016. augusztus 1. 

- augusztus 19. 3 hét. 

 

Óvodavezető elmondta, a vonatkozó jogszabályok értelmében az óvodai beiratkozás lehetséges 

időpontját tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időpontban kell meghatározni. Márciusban lesz egy 

előzetes beiratkozás, ezt a szokásos módon mindenképpen szeretnék megtartani. A nyári szünet tavaly 

3 hét volt, a szabadságok kiadása, a gazdaságosság és az ünnepnapok miatt idén a 4 hetes zárva tartást 

tartaná célszerűbbnek, de az igényfelméréseket követően felmerülhet még a módosítás lehetősége.     

 

Kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a beiratkozás időpontját.  

 

5/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda részére az óvodai 

jelentkezések időpontját 2016. április 27. és 28. napjára, 8:00 - 16:00 közötti időpontra 

tűzte ki. A Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda beiratkozási körzetét Nagykutas, 

Kiskutas és Andrásfa községek közigazgatási területére határozta meg. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Polgármester szavazásra bocsátotta a nyári zárva tartás időpontját.  

 

6/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartást 2016. 

augusztus 1-től 2016. augusztus 26-ig tartó időszakban engedélyezte.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

4./ Nagykutas, Gyöp utca főútvonallá nyilvánításának ügye 

 



Polgármester elmondta, a Gyöp utca főútvonallá nyilvánítása ügyében kapott törvényességi felhívásra 

válaszul elkészült az előterjesztés, amit előzetesen megkaptak a képviselők.  

 

Jegyző jelezte, az előterjesztéshez nem kíván egyebet hozzáfűzni. 

 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

7/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas község önkormányzat képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – részben egyetért a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1203-1/2015. számú 

törvényességi felhívásában foglaltakkal. A képviselő-testület 46/2015. (IX. 01.) számú 

képviselő-testületi határozat a) pontját hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület 

kijelenti, hogy a határozatot nem a hatályos törvényi rendelkezések megkerülése céljából 

hozta meg.  Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Zala Megyei Kormányhivatallal soron 

kívül közölje.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, dr. Erdélyi Gábor jegyző 

   

5./ Nagykutas, Kossuth Lajos utca táblakihelyezés ügye 

 

Polgármester elmondta, előzetesen kiküldésre került az érintettek beadványa. Jelezte, várja a 

javaslatokat. 

  

Szalai Tibor képviselő: ez úgy indult eredetileg, hogy kiegészítő tábla is kikerül. 

 

Polgármester: csak szó volt róla, de kiegészítő tábláról nem döntött a testület. Eredetileg 5 tonnás 

súlykorlátozásról volt szó, éppen Szalai Tibor képviselő kérésére emelték meg 7,5 tonnára. 

 

Cseh Csaba képviselő úgy vélte, a célforgalom megjelölés nem megoldás, úgy bemehet mindenki. 

 

Baumgartner József képviselő szerint engedéllyel történő behajtás lenne a megoldás, az 

önkormányzattól kérjenek engedélyt az érintett ingatlantulajdonsok. 

 

Jegyző elmondta, erre vonatkozóan rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek. A rendelet 

meghatározná az engedélyezési eljárás szabályait, a benyújtott kérelmekre polgármesteri hatáskörben 

adna ki írásos engedélyt az önkormányzat, amennyiben a kérelmező megfelel a feltételeknek, adott 

esetben annak a kitételnek, hogy az ingatlantulajdon erről az útról közelíthető meg. A rendszám alapján 

beazonosítható járműre kiadott engedély birtokában be lehet hajtani az útra.  

 

Szalai Tibor képviselő: a Volánnak is kiadná az önkormányzat minden buszra? 

 

Jegyző: adott esetben igen, de a rendelet bizonyos járművekre, katasztrófavédelem, rendőrség, stb. 

kivételt tehet.  

 

Szalai Tibor képviselő: a bakiak minden évben új traktorral jönnek, minden évben új engedélyt kell 

kérniük? 

 

Polgármester: igen. A bakiak egyébként mivel támogatják a települést? Még a helyreállítást sem végzik 

el. 

 

Jegyző hangsúlyozta, el kell döntenie a képviselő-testületnek, meg akarja-e védeni az utat vagy sem. A 

„kivéve célforgalom” jelölésű tábla problémás, nehéz a beazonosítás. Jegyző hozzátette, a minap a 

közútkezelő szakemberével tárgyalt, ő kifejezetten ellenjavallta a célforgalom táblát, mert nehezen 



kezelhető, az engedéllyel történő behajtást javasolta ő is. Ez egy járható megoldás. Nem kevés pénzt 

költött az útra az önkormányzat, komoly áteresz is készül tavaly, fontos ezeknek a védelme, megóvása. 

Az engedélyezési eljárás egyébként költségmentes lenne, és nem vár el túlzott adminisztrációt sem. 

Célszerű lenne, ha a részletszabályok, a rendeletet-tervezet kidolgozására felhatalmazást adna a 

képviselő-testület. 

 

Patkó Tibor nagykutasi lakos: ez nem jó megoldás. 

 

Polgármester ismételten kérte Patkó Tibort, ne zavarja meg az ülést. 

 

Szalai Tibor képviselő úgy vélte, nem traktorra, hanem a földterületre kellene az engedélyt kiadni. 

 

Jegyző megállapította, az engedélyes behajtásban egyetértés van, a részletszabályok kidolgozása a 

következő ülésre megtörténik, több variáció is a testület elé tárható. 

 

Szalai Tibor képviselő kérte, addig is legyen letakarva a tábla, amit egyébként is rosszul sikerült 

kihelyezni, szűk a hely, a kombájn nem fér el. 

 

Cseh Csaba képviselő: addig le is kerülhet a tábla, amíg a rendelet meg nem születik. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a táblakihelyezés ügyét. 

 

8/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

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

jogkörében eljárva döntött arról, hogy a Nagykutas, Kossuth Lajos utca belterületi és 

külterületi szakaszán (112, 107, 018 hrsz.) bevezetett 7,5 t súlykorlátozást „Kivéve 

engedéllyel” megjelölésű kiegészítő táblával látja el. Egyúttal felhatalmazta jegyzőt, hogy 

az engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelet-tervezetet készítse el. 

       Határidő: folyamatos 

       Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

6./ Nagykutasi Polgárőr Egyesület kérelme 

 

Polgármester elmondta, a Nagykutasi Polgárőr Egyesület kérelmet adott be helyiséghasználat és 

pénzügyi támogatás ügyében. Az egyesület kéri a képviselő-testületet, hogy használatba vehesse a régi 

fodrászüzlet épületét, amelynek felújítását társadalmi munkában végeznék el. Ehhez a felújításhoz 

kapcsolódóan kér 100 ezer forint összegű támogatást a szervezet. A kiküldött anyagban szerepel a 

tervezett költségek kalkulációja is. 

 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az egyesület helyiséghasználat 

iránti kérelmét. 

 

9/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – hozzájárult, hogy a Nagykutasi Polgárőr Egyesület a Nagykutas, Fő u. 38. szám 

alatti önkormányzati épületet határozatlan időre használatba vegye. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Polgármester szavazásra bocsátotta az egyesület támogatási kérelmét. 



 

10/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – döntött arról, hogy 100.000,- Ft, azaz százezer forint, vissza nem térítendő 

összeggel támogatja a Nagykutasi Polgárőr Egyesületet, egyúttal felhatalmazta 

polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

7./ Egyéb ügyek 

 

Polgármester ismertette a képviselő-testülettel Borda Péter, Gyöp u. 46. szám alatti lakos kérelmét. 

 

Baumgartner József képviselő úgy vélte, a táblákat vásárolja meg Borda Péter. 

 

Cseh Csaba képviselő: tavaly arról volt szó, hogy ők vásárolják meg a táblákat, az önkormányzat pedig 

kihelyezi azokat. Itt nemcsak a táblákról van szó, a tartozékok beszerzéséről is. 

 

Polgármester: ez közel 100 ezer forint, hiszen kiegészítő tábláról is szól a kérelem. 

 

Szalai Tibor képviselő: ráadásul a reggeli és délutáni terelés elég tág meghatározás, ezt nem ártana 

pontosítani is. 

 

Baumgartner József képviselő: határozzanak meg pontos időpontot. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a beadvány ügyét. 

 

11/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – engedélyezi a Gyöp utca érintett szakaszain az „Állatok hajtása” közlekedési tábla, 

illetve a hajtás időpontjára vonatkozó kiegészítő tábla kihelyezését, azzal, hogy a 

szabványos táblák és tartozékaik beszerzéséről Borda Péter, Gyöp u. 46. szám alatti lakos 

saját költségén gondoskodik. A táblákat az önkormányzat saját hatáskörében helyezi ki. 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

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

ülését 17.48 órakor bezárta.      

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


