
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 18-án 16 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testület ülésének helye: Zalaszentiváni KÖH irodahelyisége (Nagykutas, Fő u. 21.) 
            

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

 Kaczor Zsolt képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

Szalai Tibor képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető, 

és 1 fő nagykutasi lakos. 

 

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

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti munkáról 

2./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása  

3./ Faluház felújításának pályázata 

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

5./ Hegyalja utca rendbetételére vállalkozói szerződés 

6./ ZALAISPA – megállapodás módosítása 

7./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

19/2016. (IV.18.) 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./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti munkáról. 

 

Polgármester elmondta, szeretné jelezni, hogy a március 8-án megalkotott rendeletnek megfelelően, 

április elsejétől kihelyezésre kerültek a táblák a Kossuth Lajos utcában. Eddig engedély iránt nem 

nyújtottak be kérelmet. Az előző ülésen hozott döntés értelmében megvásárlásra került a fűnyíró traktor, 

amit a hétvégén le is szállítottak a településre. Március 1-től november 30-ig útőri közfoglalkoztatási 

program zajlik a településen, az öt fővel futó programban szereplő létszámot nagy nehézségek árán 

március végére sikerült feltölteni. A program teljes költsége 5.302.626,- Ft, és legfontosabb célja az 

önkormányzat belterületi és külterületi úthálózatának karbantartása, különös tekintettel az árkok 

rendbetételére. A program 100 %-os támogatással zajlik. A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 

részéről már az első ellenőrzés is lezajlott. Az egyéb programokról szólva elmondta, február 24-én 

jelzőrendszeres értekezleten vett részt, március 21-én a helyi agrárkamarai ülésen képviselte az 

önkormányzatot,  április 10-én nagy érdeklődés mellett zajlott az idősek napja a Faluházban. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: ha eddig nem volt kérelem behajtási engedélyre, akkor nem is közlekedtek 

traktorral a helyi gazdák, vagy beleférnek a korlátozásba? 



 

Szalai Tibor képviselő: elméletileg az interneten fent a rendelet, ami kósza hírek szerint tartalmazza, 

hogy idegenek nem kaphatnak engedélyt.  

 

Polgármester: ilyen nincs a rendeletben. 

 

Szalai Tibor képviselő: a kósza hírek szerint a jelenleginél nagyobb teherbírású munkaeszköz sem 

vásárolható. Az érintettek nem kaptak határozatot, és probléma az is, hogy aratáskor nem lehet 

megoldani az engedélykérést. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző jelezte, a felvetések egy részét nem érti, mindenki olyan munkagépet vásárol, 

amilyet akar. Határozat nincs, rendelet van, ami megjelent a hivatalos fórumokon. Határozat egyébként 

sem születik, a kérelemre a polgármester engedélyt ad ki. Jegyző idézte a rendelet 4. §-át arra 

vonatkozóan, ki kaphat engedélyt. Elmondta, a behajtási tilalom elsősorban nem az ott gazdálkodókat 

érinti, hanem például azokat a kavicsszállító járműveket, amelyek teher nélkül 18 tonnásak, megrakva 

pedig a 45 tonnát is eléri a súlyuk. Ezek most már a földes úton közlekednek. Jegyző hozzátette, 

tisztában van vele, hogy a kérdések mögött Borda Péter és Patkó Tibor áll. 

 

Szalai Tibor képviselő hangoztatta, nem az említett személyeket képviseli. 

 

Jegyző elmondta, mivel az önkormányzatot már a kormányhivatal keresi Borda Péter és Patkó Tibor 

felvetései alapján, egyértelmű, hogy mindez a polgármester és a köztük lévő konfliktusból indul. 

 

Szalai Tibor képviselő: annak a vállalkozónak, aki most keresztülment az úton, volt engedélye? 

 

Jegyző: mint márt elhangzott, eddig senki nem kért engedélyt. 

 

Szalai Tibor képviselő: a hulladékszállító autó bemehet az útra, Zalaegerszegen sok helyen csak a kisebb 

autókkal közlekednek a szemétszállítást végzők. 

 

Jegyző: a hulladékszállító autó közszolgáltatást végez. Zalaegerszegen sok helyen van korlátozás, de 

egyéb okból sem mennek be bizonyos utcákba a nagyobb autókkal. Kiskutason például a 

súlykorlátozásra nincs semmilyen engedmény. 

 

Szalai Tibor képviselő: Kiskutason van alternatív út. 

 

Polgármester: ez téves információ, nincs másik út.  

 

Jegyző: ez tisztán politikai támadás, nincs olyan ész érv, amit fel lehetne hozni ellene. 

 

Szalai Tibor képviselő: kezdetben arról volt szó, hogy területre lesz az engedély kiadva. 

 

Jegyző: földterület részére nem adható ki behajtási engedély, ez nonszensz. 

 

Baumgartner József képviselő: az egyik gazda azt jelezte, van olyan település, ahol még azért is fizetnie 

kell, hogy behajthasson, dolgozhasson. 

 

Szalai Tibor képviselő: Nagykutason a gazdák kiszolgáltatott helyzetben vannak, mert nincs se vetőgép, 

se kombájn. 

 

Jegyző: a képviselő-testület eldöntötte, hogy ezt az utat szeretné megvédeni. Teszi ezt egy rendkívül 

egyszerű eljárással. Ez az elérhető haszon érdekében a lehető legkevesebb. Be lehetne vezetni 

önkormányzati traktoradót is, mondván, majd abból megcsináltatja a település a tönkretett utat. Nem ezt 

a megoldást választották a nagykutasi képviselők. Tény, hogy eddig kérelem nem érkezett. Az is tény, 



hogy a rendőrség felé bejelentési kötelezettsége van az önkormányzatnak. Ha valakinek gondja van, 

olvassa el a rendeletet, ha értelmezési problémája adódik, jöjjön be, kérdezzen, segítséget kap.  

 

Polgármester: mindenki tud már a rendeletről, a képviselők ráadásul első kézből értesültek róla, 

elméletileg úgy szavazott róla mindenki, hogy tisztában volt a benne foglaltakkal. Hozzátette, ezzel 

részéről a vitát lezártnak tekinti. 

 

Jegyző jelezte, kérelemlapot és tájékoztatót küld Szalai Tibor képviselőnek, hogy a hozzá fordulóknak 

kioszthassa. 

 

Egyéb felvetés, kérdés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta beszámolóját. 

 

20/2016. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a polgármester két ülés közötti munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadta. 

Határidő: folyamatos 

                    Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester  

 

2./ Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása 

 

Polgármester jelezte, kiküldésre került az óvoda-vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos előterjesztés. 

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző: az előterjesztés szerint a pályázati kiírás áprilisban megjelenhet, és júliusban 

dönthet a vezető személyéről a képviselő-testület.  

 

Kacor Zsolt képviselő: Némethné Dervalics Éva hányadik ciklusát tölti óvodavezetőként? 

 

Polgármester: ez már az ötödik. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az óvodavezetői pályázat ügyét. 

 

21/2016. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – megtárgyalta a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda 

óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és döntött arról, hogy 

pályázatot hirdet a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak 

ellátására. A képviselő-testület felkérte jegyzőt, hogy lássa el a pályázati eljárás 

előkészítésével összefüggő feladatokat. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

                    Felelős: dr. Erdélyi Gábor jegyző 

 

3./ Faluház felújításának pályázata 

 

Polgármester elmondta, a Faluház felújítására vonatkozó tervekről hónapok óta zajlik az egyeztetés a 

tervezővel, Kondor Erikával. Hamarosan kiírásra került a pályázat, így minden dokumentumnak 

rendelkezésre kell állnia.  

 

Baumgartner József képviselő: az utolsó információ szerint április 21-én megjelenik a pályázat. 

 



Jegyző: mivel a Területi Operatív Program keretében is pályázhatna az önkormányzat, a határidő nem 

olyan szoros, a pályázat megnyílásától nem forráskimerülésig, hanem júniusig beadható a igény. Akkor 

egy előzetes bírálat következik, ha zöld jelzést kap a projekt, indulhat az engedélyezés, tervezés, és jövő 

év elején kiírásra kerülhet a közbeszerzés. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: ehhez mekkora önerővel kell rendelkezni? 

 

Jegyző: ez nem vidékfejlesztési pályázat, így 100 %-os a támogatás. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: az óvodafelújítást is meg lehetne célozni. 

 

Jegyző: erre nincs mód, a jelenlegi kapacitáskihasználtsági mutató alapján ugyanis az intézmény nem 

felel meg a pályázati feltételeknek. 

 

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat ügyét. 

 

22/2016. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas község önkormányzat képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – döntött arról, hogy a tulajdonában lévő Faluház épületének energetikai 

korszerűsítésére támogatási igényt nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázat keretében. Felhatalmazta polgármestert és 

jegyzőt a pályázat előkészítésére, benyújtására. 

Fejlesztés megnevezése: „Kultúrház felújítása Nagykutason” 

Fejlesztés helye: Nagykutas, Diós utca 2., helyrajzi szám: Nagykutas 140. 

Határidő: folyamatos 

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

   

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Polgármester elmondta, az uniós pályázatok benyújtásának feltétele a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

megléte. Ennek felülvizsgálata most ismét aktuális, ugyanis nem elegendő programmal rendelkezni, 

abban minden fejlesztési célt, így többek között a faluház-felújítást is szerepeltetni kell. Erre 

vonatkozóan készült most egy módosítás a HEP-re. 

  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

 

23/2016. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – a felülvizsgált és módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadta. A 

hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

5./ Hegyalja utca rendbetételére vállalkozói szerződés 

 

Polgármester elmondta, mint ismert, a Hegyalja utca rendbetételére a Belügyminisztérium 1,6 millió 

forint támogatást nyújtott, a helyreállításra a támogatási döntéstől számított egy év áll rendelkezésre. Az 

árajánlatok megérkeztek, melyek közül a legkedvezőbb Bor László ajánlata. Javasolta a vállalkozói 

szerződést a Bor Épker Kft.-vel megkötni. Jelezte, a munkák elvégzésének határideje 2016. június 30.  
 



Kaczor Zsolt képviselő: ez az összeg mire elég? 

 

Polgármester: az Erdei utcához hasonló minőségű helyreállítás történik, ugyan a keret szűkös, de 

megoldható. 

 

Szalai Tibor képviselő: pontosan mekkora szakaszt érint? 

 

Polgármester: a Hegyalja utca teljes belterületi szakaszát a szennyvízátemelőig. 

 

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot. 

 

24/2016. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – döntött arról, hogy vállalkozói szerződést köt a tulajdonában és kezelésében lévő 

Nagykutas, Hegyalja utca belterületi közút (64 helyrajzi szám) vis maior helyzet során 

megrongálódott úttest helyreállítási munkálatainak elvégzésére a Bor Épker Kft.-vel (8900 

Zalaegerszeg, Egervári út 10.), a Belügyminisztérium 271717 igénylésazonosítóval 

regisztrált támogató okirat és mellékletei alapján. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

6./ ZALAISPA – megállapodás módosítása 

 

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

 

Jegyző elmondta, a tavalyi évben Nagykanizsa és a környező települések a társulásból való kilépésről 

döntöttek. A 2015. december 31-i hatállyal életbe lépett változások miatt szükséges a társulási 

megállapodás módosítása. Hozzátette, a változások hátteréről bővebb tájékoztatást a zalaispa.hu, illetve 

a nagykanizsa.hu oldalon lehet olvasni, amennyiben valakit részletesebben is érdekel a téma. 

 

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

 

 
25/2016. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül – döntött arról, hogy a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség 

Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati 

Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási 

megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Egyúttal felhatalmazta a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkérte, hogy a döntésről a 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

7./ Egyéb ügyek 

 

A/ Menetrendi változás 

 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közlekedési társaság menetrendi módosítás 

tervével kereste meg az önkormányzatot a napokban. Eszerint 2016. június 16-tól a munkanapokon 

közlekedő 18.10-es buszjárat 15 perccel később, 18.25-kor indulna Zalaegerszegről, Nagykutasról pedig 



18.50-kor indulna ugyanez a járat visszafele. Polgármester jelezte, a hozzájáruló nyilatkozatot a 

napokban visszajuttatja a társaságnak. 

 

B/ Major ügye 

 

Polgármester elmondta, megkereste Smodics János, hogy megvásárolná, vagy bérbe venné az 

önkormányzat major-területét.  

 

Baumgartner József képviselő úgy vélte, a bérbeadás jobb megoldás lenne. 

 

Szalai Tibor képviselő: már a lovak azon legeltek ma. 

 

Polgármester: lovakról nem beszélt, de állattartást folytatna, ehhez megvette már a régi szörpüzemet és 

a majorépületet. 

 

Szalai Tibor képviselő: ott nem is lehet állatot tartani. 

 

Jegyző elmondta, nincs állattartást korlátozó rendelet, 2013 óta az önkormányzat nem szabályozhat 

olyan kérdéseket, amelyek ebben az esetben relevánsak lennének. 

 

Baumgartner József képviselő: bízni kell abban, hogy együttműködő lesz. 

 

Polgármester: Smodics János jelezte, a vizet át akarja vinni a szörpüzemből a majorépülethez. 

 

Baumgartner József képviselő: amíg nincs megállapodás az önkormányzati terület vonatkozásában, 

addig a lovakat ne tartsa ott. A víz kérdésében nincs mit tenni. 

 

Polgármester jelezte, mindenképpen kimegy a területre és felméri a helyzetet.  

  

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

ülését 17.15 órakor bezárta.      

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


