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Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 8562 Nagytevel 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 

26. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – Közösségi ház 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Babits Emil Ferenc elnök, Csuka Gabriella és Beszprémi 

Vendelné képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László körjegyző 

- Obermajer Andrásné jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 

      Babits Emil Ferenc elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Herber József elnök-helyettes 
hiányzik, aki előzetesen kimentette magát, polgármesteri megbeszélésen vesz részt.  
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Beszprémi Vendelné képviselőt jelöljék ki. 
 
Beszprémi Vendelné képviselő a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás, nélkül meghozta következő határozatát: 

Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Beszprémi Vendelné képviselőt jelöli ki. 
 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni, azzal a módosítással, hogy   
az 1. és 6. napirendi pontot együtt tárgyalnánk „Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata” címmel, mert ezek szorosan össze-
függnek. A meghívóban szereplő „Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata mó-
dosítása” napirendi pontot későbbi ülésünkön tárgyalnánk, amikor már a települési önkor-
mányzat döntését is ismerjük. 
 
 

N A P I R E N D : 
T á r g y : E l ő a d ó : 
 
  
1./ Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete     Babits Emil Ferenc 
     Szervezeti és Működési Szabályzata                                                                elnök            
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2./ „Nagytevel Községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány       Babits Emil Ferenc 
       2011. évi beszámolója elfogadása                                                                 elnök    
 
3./ „Nagytevel Községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány       Babits Emil Ferenc 
       Felügyelő Bizottságába tagok választása                                                       elnök                        
 
4./ Feladatalapú támogatás igénylése                                                           Babits Emil Ferenc 
                                                                                                                              elnök 
 
                                                                                                                                     
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 
napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és 
meghozta következő határozatát: 
 

Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti a beszámolót. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a beszámolót. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul ve-
szi a jelentést a 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, és 58/2011.(XI.24.) számú, 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok 
megtárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
 
1./ N a p i r e n d :   Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete             
                                 Szervezeti és Működési Szabályzata                                                                       
   E l ő a d ó :       Babits Emil Ferenc elnök 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök felkéri Kelemen László körjegyzőt, hogy előterjesztését tartsa meg.  
 
Kelemen László körjegyző részletesen ismerteti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX.  törvény rendelkezéseit. Az adószám megkérése és az önálló pénzforgalmi számla 
nyitása folyamatban van. A törvény rendelkezései alapján módosítottuk az SZMSZ-ét a Nem-
zetiségi Önkormányzatunknak. Az elnök úr javaslata alapján a vagyonnal kapcsolatos rendel-
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kezések 1./ pontjából kikerült a tervezetből a „ a települési önkormányzat rendeletében foglalt 
keretek között” és  „ a  települési önkormányzat vagyonán belül” kifejezés. A 6./ pontnál a 
Magyar Államkincstárnál kifejezés helyére „Raiffeisen Banknál” kifejezés került, hiszen ez a 
bank vezeti a települési önkormányzat számláját is. Ezt követően részletesen ismertette az 
SZMSZ tervezetét.  
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Csuka Gabriella képviselő kérdezi hogy a nemzetiségi önkormányzatunknak új bélyegző is 
szükséges?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy az új bélyegzőt már meg rendelte, a 
napokban el fog készülni. Javasolja, hogy foglalják határozatba a kisebbségi önkormányzat 
névváltozását, s a módosított SZMSZ elfogadását. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2012.(I.26.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületé-
nek határozata: 

                                 Nagytevel Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. alapján a nevét, 2012. január 01. napjától 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzatra változtatja. 

                                 A 2012. január 25. napján kelt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.   

  Határidő: Azonnal. 
                   Felelős:   Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : „Nagytevel Községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány  2011.   
                                évi beszámolója elfogadása                                                                 
  E l ő a d ó :          Babits Emil Ferenc elnök 
    (Szóbeli előterjesztés)     
 
Babits Emil Ferenc elnök előterjesztésében tájékoztatja a testületet, hogy közalapítványunk 
2011. évi beszámolóját alapítóként nemzetiségi önkormányzatunknak is el kell fogadni. A 
beszámolót a testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a beszámolót. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Mivel hozzászólás nem volt, javasolja s testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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2/2012. (I.26.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nagytevel 
községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány 2011. november 28. napján 
kelt, a 2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

 Határidő: 2012. február 10.                  
                  Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : „Nagytevel Községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány          
                                  Felügyelő Bizottságába tagok választása                                                                           
    E lő a d ó :           Babits Emil Ferenc elnök 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök előterjesztésében elmondja, hogy a közalapítvány Felügyelő Bizott-
ságába Nagytevel Önkormányzata Beller Zsuzsanna Nagytevel, Kossuth u. 86/C. és Bábits 
Krisztián Nagytevel, Kossuth u 87. szám alatti lakosokat választotta meg. Ezt a döntést alapí-
tóként nemzetiségi önkormányzatunknak is meg kell hoznunk, ezt követően kerülhet sor az 
Alapító Okiraton történő átvezetésre. Javasolja, hogy válasszák meg az új tagokat. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja,hogy egyik tag jelöltet sem ismeri. 
 
Beszprémi Vendelné képviselő támogatja a tagok megválasztását, csak tegyék a dolgukat. 
 
Kelemen László körjegyző tájékoztatja jelenlévőket, hogy az előző tagok nem vállalták to-
vább a munkát ezért új jelölteket kellett állítani. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

3/2012.(I.26.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nagytevel   
                   Községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány Felügyelő Bizottságába Bel- 
                   ler Zsuzsanna Nagytevel, Kossuth u. 86/C. és Bábits Krisztián Nagytevel, Kos-                   
                   suth u 87. szám alatti lakosokat választja meg. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
  Határidő: 2012. február 10. 
                   Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d : Feladatalapú támogatás igénylése                                                            
 
   E l ő a d ó :      Kelemen László körjegyző 
 (Szóbeli előterjesztés) 
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Kelemen László körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabályváltozás miatt a 
nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű 
előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint lehet igényelni a feladatalapú támogatást. A 
Wekerle Sándor Alapkezelőhöz kell benyújtani az igényünket. A Kormányhivatal részére 
megküldött jegyzőkönyveket továbbítja elektronikusan az Alapkezelőhöz, s ők ez alapján 
pontoznak, osztják el a támogatást. 
Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy benyújtják az igénylésüket. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólások: 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy Wekerle Sándor Alapkezelő igen nagy apparátust 
működtet. 
 
Babits Emil Ferenc elnök hozzászólásában elmondja, hogy a feladatalapú támogatás odaítélé-
sénél a népszámlálási adatokat is figyelembe fogják venni. Támogatja a körjegyző úr javasla-
tát. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2012.(I.26.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                                 Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete bejelenti 2012. 
évi feladatalapú támogatás igényét a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. 
 Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénybejelentést az Alapkezelőhöz küldjék    
 meg. 

  Határidő:  2012. február 10. 
                   Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
 
Babits Emil Ferenc elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg a LEADER pályázatok 
hiánypótlása folyik, a rendezvény rendben van, a cipő és ruha beszerzéssel kapcsolatos pályá-
zat hiánypótlását holnap postázzuk. Februárban döntés lesz a pályázatokról. A ruhaanyagot 
meg kell rendelni, s a finanszírozást is meg kell majd oldanunk, mert a pályázat utófinanszí-
rozott. 
Az idén lesz 15 éves a nemzetiségi tánccsoportunk. A jubileumi rendezvényünket húsvét kö-
rül tartanánk meg, ahová meghívjuk a régi táncosokat is. 
A sváb bált az idén nem rendezzük meg, mert nagyon sok a kiadásunk. A zenekar is nagyon 
drága, s egyre kevesebben jönnek el a bálba. A német vendégeinket is fogadnunk kell, ami 
szintén sok kiadást jelent. 
 
Hozzászólások: 
 
Beszprémi Vendelné képviselő elmondja, hogy a csoportnak nagyon kevés ruhája van, szük-
ség lenne a pályázati támogatásra. A sváb bálon tavaly is nagyon kevesen voltunk, a falubeli-
ek sajnos nem jönnek el. Nehéz lemondani róla, de nem tehetünk mást. 
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Csuka Gabriella képviselő véleménye szerint nagyon szép a kékfestő anyag. 
 
Babits Emil Ferenc elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, 
kérdése? 
 
Hozzászólások: 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy Bencs Mónika és Beszprémi Fanni a német szóki-
ejtési versenyen nagyteveli nyelvjárásban adták elő a versenyszámukat, s továbbjutottak a 
mosonmagyaróvári regionális versenyre az iskola az odautazásukat megoldja. 
Az ugodi iskola idén is megrendezi a német nemzetiségi drámafesztivált, ami április 3-án 
lesz. A kiírásra már három nemzetiségi iskola is jelentkezett. A rendezésre pályázatott nyúj-
tottak be. Nagytevelről a színpadot szokták elkérni. 
 
Babits Emil Ferenc elnök javasolja, hogy a két kislány részére, a német nyelvű szépkiejtési 
versenyen elért eredményükért  5 - 5 ezer forint támogatást állapítsanak meg. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2012.(I.26.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületé-
nek határozata: 

                                 Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencs Mónika 
Homokbödöge, Dózsa u. 46. és Beszprémi Fanni Nagytevel, Táncsics u. 17. szám 
alatti lakosok, az Általános Művelődési Központ Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Ugod diákjai részére - a német szépkiejtési versenyen elért eredményeikért 
– 5.000 – 5.000,- Ft támogatást  állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támoga-
tás kifizetéséről gondoskodjanak. 

  Határidő:  2012. február 10. 
                   Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
Hozzászólások: 
 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy Herber Józsefné 3 műszakban kezdett el dolgozni, 
ezért a gyermek néptánc csoport vezetését lemondta. 
 
Beszprémi Vendelné képviselő elmondja, hogy szívesen segítene a táncoktatásban, amikor 
Edina nem ér rá, majd beszél vele. 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy a két bejárati ajtó a közösségi ház épületénél 
nagyon rossz állapotban van, ez mér 10 év óta így van. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy az ajtók állapotát a polgármester úrnak kell 
jelezni. 
 
Babits Emil Ferenc elnök nem tudja, hogyan lesz a közösségi ház finanszírozása az idei év-
ben. A ház működése nem arról szól, hogy az egész falunak müködjön.  
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Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy a közösségi házban rendeztek születésnapot is. 
Csak két nap van, amikor nem kisebbségi program van a házban. 
 
Válasz:  
 
Babits Emil Ferenc elnök válaszában elmondja, hogy a születésnap rendezésért az érintettek 
fizettek. Akkor elégedett lenne, s rezsi költségeket sem firtatná, ha a települési 
önkormányzattól idén is megkapná nemzetiségi önkormányzatunk azt a támogatást, amit 
tavaly kapott. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
testületi ülést 18 óra 58 perckor bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Babits Emil Ferenc Beszprémi Vendelné  
 elnök jkv. hitelesítő 


