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EGYÜTT KÉSZÜLT A KÖZSÉG AZ ÜNNEPEKRE 
NAGYKUTASON, HISZEN EGÉSZ DECEMBERBEN 
PROGRAMOK SORA VÁRTA A TELEPÜLÉS LAKÓIT.

MEGÚJULT WEBOLDAL SZENT MÁRTON ÉV
Új formában várja a látogatókat november-
től a település weboldala. A nagykutas.hu 
megújítását Kaczor Zsolt képviselő végezte 
el társadalmi munkában. A nyár folyamán 

egy profi fotós, Czakó Balázs volt a település vendé-
ge, aki az itt tartózkodása alatt készített felvételeket 
az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a hon-
laphoz. Elérhetők a weboldalon az önkormányzattal 
kapcsolatos legfontosabb információk, a testületi 
jegyzőkönyvek és a helyi újság megjelent számai is.

Bagodi Plébánia nagykutasi filiája és a Községünként Alapít-
vány az önkormányzattal együttműködve, egyúttal csatlakoz-
va a Szombathelyi Egyházmegye jubileumi ünnepségsoroza-

tához, Szent Márton évet hirdetett a településen. A rendezvénysorozat 
első állomásaként január 29-én 18 órai kezdettel Orbán Róbert, a Szent 
Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának elnöke 
Szent Márton életéről tart előadást a nagykutasi Faluházban. A minden 
hónap utolsó péntek estéjén zajló programsorozatra minden érdeklődőt 
várnak. 

Mikulás ünnepségen szűknek bizonyult 
a Faluház, a termet teljesen megtöltötte 
a legkisebbek zsivaja, és ezúttal mege-

levenedtek a mesehősök: Micimackó és barátai is. 
A hagyományokhoz híven az adventi időszak kez-
detén közösen készíthették el a családok adventi 
koszorúikat a Faluházban, majd minden vasárnap 
este adventi gyertyagyújtással kerültünk közelebb 
az ünnephez. A gyertyák meggyújtásával ezúttal a 
hivatal dolgozóit tisztelte meg a település, ezeken 
az alkalmakon fellépett a Nagykutasi Népdalkör, a 
Faluházban pedig kézműves foglalkozáson vehettek 
részt a gyerekek. Az ünnepvárás december 20-án a 
Mindenki Karácsonyával teljesedett ki, ahol a nagy-
kutasi óvodások és a könyvtárba járó gyerekek ad-
tak műsort. Ezen a karácsonyon a példás adakozás 
is megmutatkozott, Nagykutas lakói adományaikkal 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos 
dr. Gergye Ferenc
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827

Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280

Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033

Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00

Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva  | e-mail: mozaik@nagykutas.hu  | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

Falugondnok
Cseh Csaba
30/637-9460 

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15

Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213

Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00

Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501

Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514

Napköziotthonos óvoda
70/323-8324

Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00

Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 9:00-10:00

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00

Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

Al

ÜNNEP VOLT EGÉSZ DECEMBER

megtöltötték a falugondnoki autót, és ruhákkal, könyvekkel, játékokkal 
örvendeztették meg a zalaegerszegi gyermekotthon lakóit.

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBERI ÜLÉSÉN - AHOL EGYEBEK 
MELLETT A LAKOSSÁG BEVONÁSÁVAL A GYÖP UTCAI ÁLLATTARTÁS 
PROBLÉMÁJÁVAL FOGLALKOZOTT - 2015. DECEMBER 31-I HATÁLYBA 
LÉPÉSSEL TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉRŐL, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT A GYÖP 
UTCA FŐÚTVONALLÁ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL HATÁROZOTT. A TÁBLÁK 
KIHELYEZÉSÉRE AZONBAN A GYÖP UTCÁBAN NEM KERÜLT SOR. 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester és dr. Erdélyi Gábor 
jegyző az ügy kapcsán elmondta, hosszas egyeztetést folytattak a 
Zala Megyei Kormányhivatallal az állattartás körül kialakult helyzet 
megoldása érdekében, felsorakoztatva valamennyi felmerült lakos-
sági problémát, az elmúlt évek során felvetődött panaszt. Mindezek 
ellenére a kormányhivatal álláspontja szerint a főútvonalat jelölő 
táblák nem helyezhetők ki a Gyöp utcában.
Az állatartással kapcsolatban felvetődött panaszok nyomán a kor-
mányhivatal állategészségügyi osztályával is felvette a kapcsola-
tot az önkormányzat. Január 14-én háromoldalú egyeztetés zajlott, 
amelyen részt vett az önkormányzat részéről Ferenczné Baumgart-
ner Éva polgármester és dr. Erdélyi Gábor jegyző, az állategészség-
ügyi osztály képviselője, illetve Borda Péter állattartó. 
Az egyeztetésen az önkormányzat álláspontja a következő volt: a 
település lakóinak és az önkormányzatnak az állattartás tényével  

EGYEZSÉG SZÜLETETTMEGHÍVÓ

A FEJLŐDÉS A CÉL

Február 6-án közös disznóvágásra és farsangi mu-
latságra várja a Faluházba a település lakóit az ön-
kormányzat. A hagyományos, falusi disznóvágás 7 
órakor kezdődik, 16 és 17 óra között nevezhetnek a 
fánksütő verseny 
résztvevőit, a far-
sangi mulatság 
18 órakor indul. A 
napot a disznóból 
készült ételek kós-
tolása zárja.

folytatás a 3. oldalon >>

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
Gyakoriság: kéthetente páros heteken. Gyűjtési nap: csütörtök
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
14;28 11;25 10;24 7;21 5;19 2;16;30
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
14;28 11;25 8;22 6;20 3;17 1;15;29
Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet, ezért az 
edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. 

Házhoz menő gyűjtés: minden hónap harmadik kedd
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
19 16 15 19 17 21
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
19 16 20 18 15 20
 műanyag és fém csomagolóanyagok
 papír
A zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni. A rendel-
tetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani.
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NAGYKUTAS 2014-TŐL MÁR ÖSSZESEN

FORINT PÁLYÁZATI FORRÁST 
HÍVOTT LE
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A POLGÁRMESTERI CIKLUS ELSŐ TELJES ÉVÉRŐL SZÁMOLT 
BE AZ ÉV VÉGI KÖZMEGHALLGATÁSON FERENCZNÉ 
BAUMGARTNER ÉVA POLGÁRMESTER.

A beszámolóban elhangzott, Nagykutas önkormányzata 
2015-ben 8 alkalommal ülésezett, 60 határozat született és 
7 rendeletet alkotott a képviselő-testület. Februárban elfo-
gadásra került a 2015. évi költségvetés, és a települési tá-
mogatás rendszerét szabályozó 
új szociális rendelet. Döntött a 
képviselő-testület a Nagykutas 
082/26 helyrajzi számú kivett ma-
jor megvásárlásáról. Áprilisban 
fogadta el a képviselő-testület 
az önkormányzat 2014. évi beszá-
molóját. Ekkor hagyta jóvá a tes-
tület a 2014-2019. évre vonatkozó 
gazdasági programot. Elfogadás-
ra került a gyámügyi, védőnői, 
jegyzői beszámoló. Döntött arról 
a testület, hogy feladat-ellátási 
megállapodást köt Andrásfa Köz-
ség Önkormányzatával az and-
rásfai óvodás korú gyermekek 
óvodai nevelésbe történő ellá-
tására. A civil szervezetek támo-
gatása körében 100.000,- Ft ösz-
szegű támogatást szavazott meg 
a Községünkért Alapítvány javára. 
Jóváhagyta továbbá a Bogáncs 
Zalaegerszegi Állatvédő Egyesü-
lettel kötött szerződést a gyep-
mesteri feladatok ellátására. 
Szintén ezen az ülésen döntött 
a testület a presszó bérbeadá-
sáról a Bor Bt. részére. Májusban 
döntött a képviselő-testület az 
óvoda és a sportpálya felújításra 
benyújtandó pályázatokról. Elfo-
gadásra került az önkormányzat 
2015-2019. évre vonatkozó sport-
koncepciója. Augusztusban vis 
maior igény és rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
kérelem benyújtását hagyta jóvá a testület, és döntött az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
fejlesztési támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 6,5 
millió forint összegben. Szeptember 1-jén tárgyalta a képvi-
selő-testület a Gyöp utcai állattartás ügyét. Ezen az ülésen 
táblák kihelyezéséről határoztak a Gyöp és a Kossuth Lajos 
utcát érintően. Októberben csatlakozott az önkormányzat a 
Bursa Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, elfogadta to-
vábbá a Zalavíz Zrt. által elkészített, 15 évre szóló felújítási, 
pótlási és beruházási tervet. Novemberben felülvizsgálta a 
képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálat el-
látásának ügyét, és döntött arról, hogy 2016-tól változatlan 
formában kívánja biztosítani a feladatellátást. Elfogadta to-
vábbá a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatát.
Polgármester jelezte, június 30. napjával lezárult a Gyöp 
utca belvízelvezető rendszerének felújítására, valamint az 
Erdei utca burkolatának helyreállítása, ez a beruházás az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
támogatására 2014-ben nyújtott 6,5 millió forintból valósult 
meg. Az önerőből megvalósult fejlesztések között kiemelte 
a falugondnoki garázs kialakítását, a település központjában 

megvalósított parkolót és pihe-
nőparkot.
A beszámolóban elhangzott, 
2014. szeptember 1. napjától két 
csoportosra bővült az óvoda, a 
dolgozói létszám két óvónővel és 
egy konyhai kisegítővel emelke-
dett. Túl van az intézmény az első 
teljes nevelési éven, és egyértel-
művé vált, hogy a finanszírozás 
olyan mértékű terhet ró az ön-
kormányzatra, mint fenntartóra, 
ami már a rendes működést ve-
szélyezteti, az első kilenc hónap 
alatt felhalmozott finanszírozási 
hiány ugyanis  6.212.529,- Ft volt.
Polgármester elmondta, az ön-
kormányzat feladata, hogy a tele-
pülést, intézményeit működtes-
se, a kötelező feladatokat ellássa. 
A 2016-os évet tekintve elsőd-
leges célként emelte ki a stabil, 
takarékos gazdálkodást, amely 
az intézmények működtetésé-
hez biztosít megfelelő alapot. Az 
önkormányzat gazdálkodásában 
jelentős nehézséget hozott 2015-
ben az óvoda fenntartása, amit 
az állami normatíva csak részben 
biztosított. Polgármester jelez-
te, úgy véli, el kell gondolkodni 
azon, hogy a 2016 szeptemberé-
ben induló nevelési évet ismét 
a régi formában kezdje meg az 

intézmény, ezt a döntést a várható gyermeklétszám is alá-
támasztja. Hozzátette, éppen a fent említett okok miatt nem 
is szeretne 2016-ra vonatkozóan nagy volumenű fejlesztések 
ígéretébe bocsátkozni. Polgármester jelezte, megcélozza az 
önkormányzat a faluház korszerűsítésére kiírásra kerülő pá-
lyázatot, és természetesen folyamatosan figyelemmel kíséri 
a megnyíló forrásokat, a pénzügyi helyzet és a józan gazdál-
kodás függvényében ki is fog használni a település minden 
felmerülő lehetőséget. Kisebb fejlesztéseket saját erőből 
valósít meg az önkormányzat. Ezek közé tartozik a temető 
korszerűsítése, melynek keretében urnafal építését tervezi 
a képviselő-testület, tovább szépítik a köztereket, kiemelt 
szerep jut a Születés Parkjának, és a hivatal melletti terület 
parkosításának, illetve a Helytörténeti Gyűjteménynél meg-
kezdett munkák folytatása is szerepel az elképzelések között. 

EGYEZSÉG SZÜLETETT

GÖRDÜLÉKENYEN MŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

TŰZIFA

HEGYALJA UTCA

ÉVÉRTÉKELÉS
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<<folytatás a címoldalról
nincs problémájuk, ugyanakkor a lakossági bejelen-
tések és a szomszédnak okozott sérülések kapcsán 
kérik az állattartót, hogy hím ivarú szarvasmarháját 
szökésbiztosan tartsa, továbbá a szarvasmarhák 
legelőre hajtása során az állatok szakszerű terelése 
által a betonút melletti zöldterületek növényzetét 
is szeretnék megóvni a kártételektől.
A tárgyalás eredményeképpen az állattartó vállalta, 
hogy szarvasmarháit saját területén szökésbiztos 
módon tartja, és legalább három soros villanypász-
tor kerítéssel határolja le 2016. január 31-ig. Vállalta 
továbbá, hogy a szarvasmarhák legelőre hajtásakor 
legalább két fő tereli az állatokat, biztosítva a ren-
dezett vonulást. A tenyészbika tavaszi legelőre haj-
tásakor pedig biztosítja, hogy az állat kizárólag ve-
zetőrúddal közlekedhessen, hajtásának dátumát az 
önkormányzat felé előre jelzi.
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester úgy vélte, 
az egyeztetés során létrejött kompromisszum a leg-
súlyosabb problémák megoldására elegendőnek lát-
szik, amennyiben azok betartása teljeskörűen meg 
is valósul. Dr. Erdélyi Gábor jegyző pedig minden 
érintett figyelmét felhívta az KRESZ állatok hajtására 
vonatkozó szabályainak maradéktalan betartására.

18 m3 szociális célú tűzifa megvásárlásához nyert 320.040 forint ösz-
szegű támogatást 2015 novemberében az önkormányzat. A tűzifa ki-
osztása január második hetében zajlott, összesen 13 család téli tüze-
lőjéhez tudott hozzájárulni az önkormányzat.  

A tavasz folyamán megújul a Hegyalja utca teljes szakaszán az útbur-
kolat az önkormányzat 2015. évben benyújtott sikeres pályázatának kö-
szönhetően.  Az út helyreállítására 1.641.000 forint összegű támogatást 
ítélt meg Nagykutasnak novemberi döntésével a belügyminiszter. 

Éppen egy évvel ezelőtt indult el a falugondnoki 
szolgálat Nagykutason. Az elmúlt egy évet Ferencz-
né Baumgartner Éva polgármester és Cseh Csaba 
falugondnok összegezte.
A falugondnoki busz beszerzését, és a falugondnok 
személyének kiválasztását követően 2015. február 
elsejével kapta meg Nagykutas a szolgálat indulá-
sához szükséges működési engedélyt, így minden 
akadály elhárult a szociális szolgáltatás bevezetése 
körül.
- Kijelenthetjük, Cseh Csaba kiválóan látja el a fel-
adatokat, rugalmasan, gördülékenyen zajlik a falu-
gondnoki munka, nemcsak a személyszállítás, de az 
önkormányzati működés terén is - szögezte le a pol-
gármester, akitől megtudtuk, Cseh Csaba időközben 
a szükséges végzettséget is megszerezte, sikeresen 
záróvizsgázott novemberben a szombathelyi képzé-
si központban. Ferenczné Baumgartner Éva hozzá-
tette, a falugondnoki autó egy év alatt közel 10 ezer 
kilométert tett meg, több mint 35 fő vette igénybe 
a szállítást heti rendszerességgel vagy egy-egy al-
kalommal.
- Az elmúlt év során kialakult egyfajta gyakorlat, 
menetrend az igénybevétel tekintetében - kezdte 
Cseh Csaba falugondnok, akitől megtudtuk, napi 
rendszerességgel szállítja a szociális gondozónőt, 

A vonatkozó jogszabály értelmében a
rendőrség éves beszámolójának meg-
tartására a közmeghallgatás kereté-

ben biztosított 2015-ben lehetőséget a képvise-
lő-testület. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának KMB Alosztálya el-
készítette a részletes beszámolót. Takács Tivadar 
rendőr százados kiemelte, a Zalaegerszegi Ren-
dőrkapitányság illetékességi területén 2014-ben 
a regisztrált bűncselekmények száma kis mér-
tékben csökkent, Nagykutas község közigazgatá-
si területén viszont 150 %-kal, 2-ről 5-re emelke-
dett. Ezek között három kiemelt bűncselekmény 
volt, egy lopás, egy rongálás, és egy jármű önké-
nyes elvétele. Összességében csökkent a betö-
rések száma, és Nagykutason 2014-ben személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt, 
holott 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 be-
sorolásra a települések, Nagykutas a legenyhébb 
besorolást kapta, így 2-3 naponta jelenik meg a 
településen rendőri egység. A 65 év felettiekhez 
való eljutás is fontos megelőzési program volt, 
személyesen keresték fel a településen élő idő-
seket a tájékoztatásra, megelőzésre helyezve a 
hangsúlyt. Takács Tivadar hozzátette, 2015. évre 
meghatározott cél volt a minél erőteljesebb ren-
dőri jelenlét biztosítása, a 2015. évi tendenciák 
megegyeztek az előző évivel.

Szalainé Varga Imeldát az ebéddel a rászoruló idősekhez, illetve heti 
egy alkalommal az óvodásokat viszi a teskándi uszodába. Emellett fo-
lyamatos feladatot jelent a háziorvosi, szakorvosi rendelésekre való 
eljutás, gyógyszerkiváltás, bevásárlás lehetőségének biztosítása. 
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester ezúton is kéri az igénybe 
vevőket, hogy a Zalaegerszegre történő beutazásokat keddi és pén-
teki napokra próbálják időzíteni. Egyéb napokon továbbra is előzetes 
egyeztetést követően vehető igénybe a szolgálat.

TÁJÉKOZTATÁS
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban felmérést végez Nagyku-
tason a háztartások információs és kommunikációs technológiai 
eszközhasználatáról, valamint a háztartások költségvetési és élet-
körülményeiről. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik a válaszadásra véletlen-
szerűen kijelölt háztartások megkeresésével. 



A POLGÁRMESTERI CIKLUS ELSŐ TELJES ÉVÉRŐL SZÁMOLT 
BE AZ ÉV VÉGI KÖZMEGHALLGATÁSON FERENCZNÉ 
BAUMGARTNER ÉVA POLGÁRMESTER.

A beszámolóban elhangzott, Nagykutas önkormányzata 
2015-ben 8 alkalommal ülésezett, 60 határozat született és 
7 rendeletet alkotott a képviselő-testület. Februárban elfo-
gadásra került a 2015. évi költségvetés, és a települési tá-
mogatás rendszerét szabályozó 
új szociális rendelet. Döntött a 
képviselő-testület a Nagykutas 
082/26 helyrajzi számú kivett ma-
jor megvásárlásáról. Áprilisban 
fogadta el a képviselő-testület 
az önkormányzat 2014. évi beszá-
molóját. Ekkor hagyta jóvá a tes-
tület a 2014-2019. évre vonatkozó 
gazdasági programot. Elfogadás-
ra került a gyámügyi, védőnői, 
jegyzői beszámoló. Döntött arról 
a testület, hogy feladat-ellátási 
megállapodást köt Andrásfa Köz-
ség Önkormányzatával az and-
rásfai óvodás korú gyermekek 
óvodai nevelésbe történő ellá-
tására. A civil szervezetek támo-
gatása körében 100.000,- Ft ösz-
szegű támogatást szavazott meg 
a Községünkért Alapítvány javára. 
Jóváhagyta továbbá a Bogáncs 
Zalaegerszegi Állatvédő Egyesü-
lettel kötött szerződést a gyep-
mesteri feladatok ellátására. 
Szintén ezen az ülésen döntött 
a testület a presszó bérbeadá-
sáról a Bor Bt. részére. Májusban 
döntött a képviselő-testület az 
óvoda és a sportpálya felújításra 
benyújtandó pályázatokról. Elfo-
gadásra került az önkormányzat 
2015-2019. évre vonatkozó sport-
koncepciója. Augusztusban vis 
maior igény és rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
kérelem benyújtását hagyta jóvá a testület, és döntött az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
fejlesztési támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 6,5 
millió forint összegben. Szeptember 1-jén tárgyalta a képvi-
selő-testület a Gyöp utcai állattartás ügyét. Ezen az ülésen 
táblák kihelyezéséről határoztak a Gyöp és a Kossuth Lajos 
utcát érintően. Októberben csatlakozott az önkormányzat a 
Bursa Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, elfogadta to-
vábbá a Zalavíz Zrt. által elkészített, 15 évre szóló felújítási, 
pótlási és beruházási tervet. Novemberben felülvizsgálta a 
képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálat el-
látásának ügyét, és döntött arról, hogy 2016-tól változatlan 
formában kívánja biztosítani a feladatellátást. Elfogadta to-
vábbá a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatát.
Polgármester jelezte, június 30. napjával lezárult a Gyöp 
utca belvízelvezető rendszerének felújítására, valamint az 
Erdei utca burkolatának helyreállítása, ez a beruházás az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
támogatására 2014-ben nyújtott 6,5 millió forintból valósult 
meg. Az önerőből megvalósult fejlesztések között kiemelte 
a falugondnoki garázs kialakítását, a település központjában 

megvalósított parkolót és pihe-
nőparkot.
A beszámolóban elhangzott, 
2014. szeptember 1. napjától két 
csoportosra bővült az óvoda, a 
dolgozói létszám két óvónővel és 
egy konyhai kisegítővel emelke-
dett. Túl van az intézmény az első 
teljes nevelési éven, és egyértel-
művé vált, hogy a finanszírozás 
olyan mértékű terhet ró az ön-
kormányzatra, mint fenntartóra, 
ami már a rendes működést ve-
szélyezteti, az első kilenc hónap 
alatt felhalmozott finanszírozási 
hiány ugyanis  6.212.529,- Ft volt.
Polgármester elmondta, az ön-
kormányzat feladata, hogy a tele-
pülést, intézményeit működtes-
se, a kötelező feladatokat ellássa. 
A 2016-os évet tekintve elsőd-
leges célként emelte ki a stabil, 
takarékos gazdálkodást, amely 
az intézmények működtetésé-
hez biztosít megfelelő alapot. Az 
önkormányzat gazdálkodásában 
jelentős nehézséget hozott 2015-
ben az óvoda fenntartása, amit 
az állami normatíva csak részben 
biztosított. Polgármester jelez-
te, úgy véli, el kell gondolkodni 
azon, hogy a 2016 szeptemberé-
ben induló nevelési évet ismét 
a régi formában kezdje meg az 

intézmény, ezt a döntést a várható gyermeklétszám is alá-
támasztja. Hozzátette, éppen a fent említett okok miatt nem 
is szeretne 2016-ra vonatkozóan nagy volumenű fejlesztések 
ígéretébe bocsátkozni. Polgármester jelezte, megcélozza az 
önkormányzat a faluház korszerűsítésére kiírásra kerülő pá-
lyázatot, és természetesen folyamatosan figyelemmel kíséri 
a megnyíló forrásokat, a pénzügyi helyzet és a józan gazdál-
kodás függvényében ki is fog használni a település minden 
felmerülő lehetőséget. Kisebb fejlesztéseket saját erőből 
valósít meg az önkormányzat. Ezek közé tartozik a temető 
korszerűsítése, melynek keretében urnafal építését tervezi 
a képviselő-testület, tovább szépítik a köztereket, kiemelt 
szerep jut a Születés Parkjának, és a hivatal melletti terület 
parkosításának, illetve a Helytörténeti Gyűjteménynél meg-
kezdett munkák folytatása is szerepel az elképzelések között. 

EGYEZSÉG SZÜLETETT

GÖRDÜLÉKENYEN MŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

TŰZIFA

HEGYALJA UTCA

ÉVÉRTÉKELÉS
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<<folytatás a címoldalról
nincs problémájuk, ugyanakkor a lakossági bejelen-
tések és a szomszédnak okozott sérülések kapcsán 
kérik az állattartót, hogy hím ivarú szarvasmarháját 
szökésbiztosan tartsa, továbbá a szarvasmarhák 
legelőre hajtása során az állatok szakszerű terelése 
által a betonút melletti zöldterületek növényzetét 
is szeretnék megóvni a kártételektől.
A tárgyalás eredményeképpen az állattartó vállalta, 
hogy szarvasmarháit saját területén szökésbiztos 
módon tartja, és legalább három soros villanypász-
tor kerítéssel határolja le 2016. január 31-ig. Vállalta 
továbbá, hogy a szarvasmarhák legelőre hajtásakor 
legalább két fő tereli az állatokat, biztosítva a ren-
dezett vonulást. A tenyészbika tavaszi legelőre haj-
tásakor pedig biztosítja, hogy az állat kizárólag ve-
zetőrúddal közlekedhessen, hajtásának dátumát az 
önkormányzat felé előre jelzi.
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester úgy vélte, 
az egyeztetés során létrejött kompromisszum a leg-
súlyosabb problémák megoldására elegendőnek lát-
szik, amennyiben azok betartása teljeskörűen meg 
is valósul. Dr. Erdélyi Gábor jegyző pedig minden 
érintett figyelmét felhívta az KRESZ állatok hajtására 
vonatkozó szabályainak maradéktalan betartására.

18 m3 szociális célú tűzifa megvásárlásához nyert 320.040 forint ösz-
szegű támogatást 2015 novemberében az önkormányzat. A tűzifa ki-
osztása január második hetében zajlott, összesen 13 család téli tüze-
lőjéhez tudott hozzájárulni az önkormányzat.  

A tavasz folyamán megújul a Hegyalja utca teljes szakaszán az útbur-
kolat az önkormányzat 2015. évben benyújtott sikeres pályázatának kö-
szönhetően.  Az út helyreállítására 1.641.000 forint összegű támogatást 
ítélt meg Nagykutasnak novemberi döntésével a belügyminiszter. 

Éppen egy évvel ezelőtt indult el a falugondnoki 
szolgálat Nagykutason. Az elmúlt egy évet Ferencz-
né Baumgartner Éva polgármester és Cseh Csaba 
falugondnok összegezte.
A falugondnoki busz beszerzését, és a falugondnok 
személyének kiválasztását követően 2015. február 
elsejével kapta meg Nagykutas a szolgálat indulá-
sához szükséges működési engedélyt, így minden 
akadály elhárult a szociális szolgáltatás bevezetése 
körül.
- Kijelenthetjük, Cseh Csaba kiválóan látja el a fel-
adatokat, rugalmasan, gördülékenyen zajlik a falu-
gondnoki munka, nemcsak a személyszállítás, de az 
önkormányzati működés terén is - szögezte le a pol-
gármester, akitől megtudtuk, Cseh Csaba időközben 
a szükséges végzettséget is megszerezte, sikeresen 
záróvizsgázott novemberben a szombathelyi képzé-
si központban. Ferenczné Baumgartner Éva hozzá-
tette, a falugondnoki autó egy év alatt közel 10 ezer 
kilométert tett meg, több mint 35 fő vette igénybe 
a szállítást heti rendszerességgel vagy egy-egy al-
kalommal.
- Az elmúlt év során kialakult egyfajta gyakorlat, 
menetrend az igénybevétel tekintetében - kezdte 
Cseh Csaba falugondnok, akitől megtudtuk, napi 
rendszerességgel szállítja a szociális gondozónőt, 

A vonatkozó jogszabály értelmében a
rendőrség éves beszámolójának meg-
tartására a közmeghallgatás kereté-

ben biztosított 2015-ben lehetőséget a képvise-
lő-testület. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának KMB Alosztálya el-
készítette a részletes beszámolót. Takács Tivadar 
rendőr százados kiemelte, a Zalaegerszegi Ren-
dőrkapitányság illetékességi területén 2014-ben 
a regisztrált bűncselekmények száma kis mér-
tékben csökkent, Nagykutas község közigazgatá-
si területén viszont 150 %-kal, 2-ről 5-re emelke-
dett. Ezek között három kiemelt bűncselekmény 
volt, egy lopás, egy rongálás, és egy jármű önké-
nyes elvétele. Összességében csökkent a betö-
rések száma, és Nagykutason 2014-ben személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt, 
holott 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 be-
sorolásra a települések, Nagykutas a legenyhébb 
besorolást kapta, így 2-3 naponta jelenik meg a 
településen rendőri egység. A 65 év felettiekhez 
való eljutás is fontos megelőzési program volt, 
személyesen keresték fel a településen élő idő-
seket a tájékoztatásra, megelőzésre helyezve a 
hangsúlyt. Takács Tivadar hozzátette, 2015. évre 
meghatározott cél volt a minél erőteljesebb ren-
dőri jelenlét biztosítása, a 2015. évi tendenciák 
megegyeztek az előző évivel.

Szalainé Varga Imeldát az ebéddel a rászoruló idősekhez, illetve heti 
egy alkalommal az óvodásokat viszi a teskándi uszodába. Emellett fo-
lyamatos feladatot jelent a háziorvosi, szakorvosi rendelésekre való 
eljutás, gyógyszerkiváltás, bevásárlás lehetőségének biztosítása. 
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester ezúton is kéri az igénybe 
vevőket, hogy a Zalaegerszegre történő beutazásokat keddi és pén-
teki napokra próbálják időzíteni. Egyéb napokon továbbra is előzetes 
egyeztetést követően vehető igénybe a szolgálat.

TÁJÉKOZTATÁS
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban felmérést végez Nagyku-
tason a háztartások információs és kommunikációs technológiai 
eszközhasználatáról, valamint a háztartások költségvetési és élet-
körülményeiről. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik a válaszadásra véletlen-
szerűen kijelölt háztartások megkeresésével. 
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EGYÜTT KÉSZÜLT A KÖZSÉG AZ ÜNNEPEKRE 
NAGYKUTASON, HISZEN EGÉSZ DECEMBERBEN 
PROGRAMOK SORA VÁRTA A TELEPÜLÉS LAKÓIT.

MEGÚJULT WEBOLDAL SZENT MÁRTON ÉV
Új formában várja a látogatókat november-
től a település weboldala. A nagykutas.hu 
megújítását Kaczor Zsolt képviselő végezte 
el társadalmi munkában. A nyár folyamán 

egy profi fotós, Czakó Balázs volt a település vendé-
ge, aki az itt tartózkodása alatt készített felvételeket 
az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a hon-
laphoz. Elérhetők a weboldalon az önkormányzattal 
kapcsolatos legfontosabb információk, a testületi 
jegyzőkönyvek és a helyi újság megjelent számai is.

Bagodi Plébánia nagykutasi filiája és a Községünként Alapít-
vány az önkormányzattal együttműködve, egyúttal csatlakoz-
va a Szombathelyi Egyházmegye jubileumi ünnepségsoroza-

tához, Szent Márton évet hirdetett a településen. A rendezvénysorozat 
első állomásaként január 29-én 18 órai kezdettel Orbán Róbert, a Szent 
Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának elnöke 
Szent Márton életéről tart előadást a nagykutasi Faluházban. A minden 
hónap utolsó péntek estéjén zajló programsorozatra minden érdeklődőt 
várnak. 

Mikulás ünnepségen szűknek bizonyult 
a Faluház, a termet teljesen megtöltötte 
a legkisebbek zsivaja, és ezúttal mege-

levenedtek a mesehősök: Micimackó és barátai is. 
A hagyományokhoz híven az adventi időszak kez-
detén közösen készíthették el a családok adventi 
koszorúikat a Faluházban, majd minden vasárnap 
este adventi gyertyagyújtással kerültünk közelebb 
az ünnephez. A gyertyák meggyújtásával ezúttal a 
hivatal dolgozóit tisztelte meg a település, ezeken 
az alkalmakon fellépett a Nagykutasi Népdalkör, a 
Faluházban pedig kézműves foglalkozáson vehettek 
részt a gyerekek. Az ünnepvárás december 20-án a 
Mindenki Karácsonyával teljesedett ki, ahol a nagy-
kutasi óvodások és a könyvtárba járó gyerekek ad-
tak műsort. Ezen a karácsonyon a példás adakozás 
is megmutatkozott, Nagykutas lakói adományaikkal 

QUISQUE NONUM
PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR 
ERIBUS ERIA VELLABO. OBIT MOSAM
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos 
dr. Gergye Ferenc
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827

Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280

Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033

Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00

Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva  | e-mail: mozaik@nagykutas.hu  | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

Falugondnok
Cseh Csaba
30/637-9460 

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15

Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213

Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00

Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501

Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514

Napköziotthonos óvoda
70/323-8324

Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00

Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 9:00-10:00

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00

Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

Al

ÜNNEP VOLT EGÉSZ DECEMBER

megtöltötték a falugondnoki autót, és ruhákkal, könyvekkel, játékokkal 
örvendeztették meg a zalaegerszegi gyermekotthon lakóit.

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBERI ÜLÉSÉN - AHOL EGYEBEK 
MELLETT A LAKOSSÁG BEVONÁSÁVAL A GYÖP UTCAI ÁLLATTARTÁS 
PROBLÉMÁJÁVAL FOGLALKOZOTT - 2015. DECEMBER 31-I HATÁLYBA 
LÉPÉSSEL TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉRŐL, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT A GYÖP 
UTCA FŐÚTVONALLÁ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL HATÁROZOTT. A TÁBLÁK 
KIHELYEZÉSÉRE AZONBAN A GYÖP UTCÁBAN NEM KERÜLT SOR. 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester és dr. Erdélyi Gábor 
jegyző az ügy kapcsán elmondta, hosszas egyeztetést folytattak a 
Zala Megyei Kormányhivatallal az állattartás körül kialakult helyzet 
megoldása érdekében, felsorakoztatva valamennyi felmerült lakos-
sági problémát, az elmúlt évek során felvetődött panaszt. Mindezek 
ellenére a kormányhivatal álláspontja szerint a főútvonalat jelölő 
táblák nem helyezhetők ki a Gyöp utcában.
Az állatartással kapcsolatban felvetődött panaszok nyomán a kor-
mányhivatal állategészségügyi osztályával is felvette a kapcsola-
tot az önkormányzat. Január 14-én háromoldalú egyeztetés zajlott, 
amelyen részt vett az önkormányzat részéről Ferenczné Baumgart-
ner Éva polgármester és dr. Erdélyi Gábor jegyző, az állategészség-
ügyi osztály képviselője, illetve Borda Péter állattartó. 
Az egyeztetésen az önkormányzat álláspontja a következő volt: a 
település lakóinak és az önkormányzatnak az állattartás tényével  

EGYEZSÉG SZÜLETETTMEGHÍVÓ

A FEJLŐDÉS A CÉL

Február 6-án közös disznóvágásra és farsangi mu-
latságra várja a Faluházba a település lakóit az ön-
kormányzat. A hagyományos, falusi disznóvágás 7 
órakor kezdődik, 16 és 17 óra között nevezhetnek a 
fánksütő verseny 
résztvevőit, a far-
sangi mulatság 
18 órakor indul. A 
napot a disznóból 
készült ételek kós-
tolása zárja.

folytatás a 3. oldalon >>

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
Gyakoriság: kéthetente páros heteken. Gyűjtési nap: csütörtök
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
14;28 11;25 10;24 7;21 5;19 2;16;30
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
14;28 11;25 8;22 6;20 3;17 1;15;29
Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet, ezért az 
edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. 

Házhoz menő gyűjtés: minden hónap harmadik kedd
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
19 16 15 19 17 21
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
19 16 20 18 15 20
 műanyag és fém csomagolóanyagok
 papír
A zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni. A rendel-
tetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani.
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