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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. február 

13. napján 17 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, Herber József elnök-helyettes, Csuka 

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

- Obermajer Andrásné jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné ig.főea. 

 
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 minden képviselő jelen van. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Herber József elnök-helyettest jelöljék ki. 
 
Herber József elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 
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 Herber József elnök-helyettest jelöli ki. 
 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja „Vegyes ügyek”-kel kiegészíteni, mert a 
nemzetiségi óvodánk törzskönyvi nyilvántartása hiánypótlásával és a házipénztár ellátmány 
megállapításával kapcsolatos települési önkormányzati döntéshez egyetértési jogunkat kell 
gyakorolnunk.  
 

N A P I R E N D : 
T á r g y : E l ő a d ó : 
 
  
1./ Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költség-        Babits Emil Ferenc 
     vetése                                                                                                              elnök    
         
2./ Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetése                Babits Emil Ferenc 
                                                                                                                             elnök    
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3./ Vegyes ügyek                                                                                         Babits Emil Ferenc 
                                                                                                                              elnök                        
 
                                                                                                                                     
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 
napirendre tett javaslatot 4 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, 4 
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 az 1, 2, 3, 4 és 5/2012.(I.26.) 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 2012. évi költségvetése                                                                  
   E l ő a d ó :       Babits Emil Ferenc elnök 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök előterjesztésében elmondja, hogy Nemzetiségi Önkormányzatunk  
2012. évi költségvetését a költségvetési törvény kihirdetése napjától számított 45. napig, 
2012. február 13-ig kell a testület elé terjeszteni. A jogszabályváltozások szerint a költségve-
tésünk már nem épül be Nagytevel  Község Önkormányzat költségvetésébe, hanem önálló 
költségvetése lesz. A költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Sajnos a települési Önkormányzat csak 200.000,-Ft támogatást biztosít önkor-
mányzatunknak, ezért az eredetileg betervezett és a realizálódott önkormányzati támogatás 
különbözetével a feladatalapú támogatás bevételét emeltük meg. A központosított állami tá-
mogatás is ismertté vált, az eredetileg betervezetthez képest 6.689,-Ft-tal több lett. A képvise-
lők a határozat-tervezetet előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismertette a költségvetés-tervezetet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Herber József elnök-helyettes kérdezi, hogy országos pályázatokat nem írnak ki ? Most még 
egységes a finanszírozás ? 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy működésre nem írnak ki pályázatot, csak fejlesz-
tésre. 
 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy nem tudjuk, mekkora feladatalapú támogatást fo-
gunk kapni. A Wekerle Sándor Alapkezelőhöz nem biztos, hogy nyújtunk be pályázatot, mert 
még a tavalyi támogatásunkat sem kaptuk meg. 
 
Válasz: 
 
Csuka Gabriella képviselő válaszában elmondja, hogy most még egységes a finanszírozás. 
Becslése szerint a támogatás csak kevesebb lesz, sajnos sehol nincs pénz. Az ugodi német 
nyelvű drámafesztiválra sem tud pályázati pénzt szerezni. 
 
Hozzászólások: 
 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy a közösségi ház rezsiköltsége a tavalyi évben 192 
ezer Ft volt. Idén a gázköltség jóval magasabb lesz. A tábort idén nem tudjuk megrendezni. 
 
Herber József elnök-helyettes kérdezi, hogy a Neue Zeitung kell-e az óvodába ? 
 
Válasz: 
 
Babits Emil Ferenc elnök válaszában elmondja, hogy kell az újság, mert német nemzetiségi az 
óvodánk. 
 
Hozzászólás: 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy legfeljebb a képviselők a tiszteletdíjukról monda-
nak le, ha a költségvetés szorult helyzetbe kerül. Javasolja a költségvetés elfogadását. 
  
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2012.(II.13.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testüle-
tének határozata: 

                                 Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
13. napján kelt, 2012. évi költségvetését elfogadja.  

                                  A költségvetési határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.   

  Határidő: 2012. február 28. 
                   Felelős:   Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
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2./ N a p i r e n d :  Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetése                 
  E l ő a d ó :          Babits Emil Ferenc elnök 
    (Szóbeli előterjesztés)     
 
Babits Emil Ferenc elnök előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda  2012. évi költségvetését 
a költségvetési törvény kihirdetése napjától számított 45. napig, 2012. február 13-ig kell a Te-
lepülési és a Német nemzetiségi testületek elé terjeszteni. A jogszabályváltozások szerint az 
óvoda szakfeladatok már nem épülnek be Nagytevel  Község Önkormányzat költségvetésébe, 
hanem önálló költségvetése lesz. A települési önkormányzat már elfogadta az intézmény költ-
ségvetését. A költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismertette a költségvetés-tervezetet. Javasolja, hogy a német nemze-
tiségi intézmény költségvetése elfogadásához adja a nemzetiségi önkormányzat az egyetértés-
ét. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Herber József elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy sajnos szeptembertől 
lecsökken az  óvodai gyermeklétszám, mert sokan iskolába mennek. 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy szépen kidolgozott az óvoda költségvetése, 
javasolja az elfogadáshoz az egyetértés megadását. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2012. (II.13.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel 
Napközi Otthonos Óvoda 2012. február 9. napján kelt, a 2012. évi költségvetése 
elfogadásához egyetértését adja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  

 Határidő: 2012. február 28.                  
                  Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek                                                                                          
    E lő a d ó :           Babits Emil Ferenc elnök 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
a) Törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlása 
      
Babits Emil Ferenc elnök előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a 
Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda  Alapító Okirata törzskönyvi nyilvántartása 
vezetőváltása bejegyzéséhez hiánypótlást írt elő, mivel a vezetőkre vonatkozó nyilvántartás 
folyamatosságát biztosítani kell. Az előző vezető óvónő 2011. szeptember 28. napjától lett 
felmentve a munkavégzés alól, a vezetői feladatok ellátásával Szabó Csilla viszont csak 
október 7. napjától lett megbízva, 2011. december 18. napjáig. Az óvodavezetőt december 19. 
napjával szerették volna kinevezni, de ez nem volt lehetséges, mert az előző munkahelyén 
állományban volt, csak 2012. január 2. napjától lett kinevezve. Nagytevel Község 
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Önkormányzat Képviselő-testülete már módosította a korábban meghozott, Szabó Csilla 
óvoda vezetői megbízásáról szóló 156/2011.(X.06.) határozatát, a ténylegesen ellátott 
időszakra, 2011. szeptember 28. napjától 2012. január 1. napjáig. Javasolja, hogy a testület 
adja a módosításhoz az egyetértését. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2012.(II.13.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel  
                   Község Önkormányzat Szabó Csilla Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda vezetői  
                   megbízásáról szóló 156/2011.(X.06.) határozata 13/2012.(II.9.) határozatával tör- 
                   tént módosításához az egyetértését adja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
  Határidő: 2012. február 28. 
                   Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
b) Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda házipénztár állománya megállapítása 
 
Babits Emil Ferenc elnök előterjesztésében elmondja, hogy óvoda önálló, német nemzetiségi 
intézmény, melynek 2012. január 1. napjától adószámmal, bankszámlaszámmal és 
házipénztárral kell rendelkeznie. Az intézmény adószámát a MÁK-on keresztül 
megigényeltük és megkaptuk, a bankszámlaszám igénylése ez követően történik. A 
Körjegyzőség javaslatára a települési önkormányzat az óvoda házipénztár ellátmányát 
200.000,-Ft összegben állapította meg.  Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat adja a 
házipénztár ellátmány megállapításához az egyetértését. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2012.(II.13.) Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

                   Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel  
                   Község Önkormányzat Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda házipénztár ellátmá- 
                   nya 200.000,-Ft összegben történő megállapításához az egyetértését adja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
  Határidő: 2012. február 28. 
                   Felelős:    Babits Emil Ferenc elnök 
             Kelemen László körjegyző 
 
 
Babits Emil Ferenc elnök megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése, 
kérdése? 
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Hozzászólások: 
 
Herber József elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a közösségi ház épülete 
ablakai felett omlik a fal, ezzel kell majd valamit csinálni. 
 
Csuka Gabriella képviselő elmondja, hogy ezt már ő is említette az elmúlt ülésen. A bejárati 
ajtók is felújításra szorulnak, s a lábazat is ledől a fagy miatt. Minimálisan rendbe kellene 
tenni. 
 
Beszprémi Vendelné képviselő elmondja, ha nem lesz megjavítva, le fog dőlni az egész. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, és a 
testületi ülést 17 óra 28 perckor bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Babits Emil Ferenc Herber József 
 elnök jkv. hitelesítő 


