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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
 
Szám: 221-3/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. május 19. napján 16 óra 30 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel, Kossuth u. 34. sz. – közösségi ház 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Babits Emil elnök, Beszprémi Vendel 
képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. 
 
Távol maradt: Herber József képviselő 
 
Babits Emil elnök megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 2 képviselő 
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Beszprémi Vendel személyét. 
 

 
 

N A P I R E N D 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

1. NNÖ Nagytevel 2014. évi költségvetés módosítása Babits Emil 
 NNÖ elnök 
 
2. NNÖ Nagytevel 2014. évi zárszámadása Babits Emil 
 NNÖ elnök 
 
3. Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Babits Emil 

Közalapítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás NNÖ elnök 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 
határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel tudomásul 
veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőjére 
vonatkozó előterjesztését. 

 
 
 
 

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 : NNÖ Nagytevel 2014. évi költségvetés módosítása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
6/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel elfogadja az 
NNÖ Nagytevel 2014. évi költségvetésének módosítását a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
            Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : NNÖ Nagytevel 2014. évi zárszámadása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
7/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel elfogadja az 
NNÖ Nagytevel 2014. évi zárszámadását a melléklet 
szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
            Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
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3./ N a p i r e n d : Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvánnyal 
kapcsolatos tájékoztatás 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Előterjesztés a 380/2015. sz. üi. alapján) 
 
Babits Emil elnök elmondja, hogy az alapítványnak közösen alapítói Nagytevel Község 
Önkormányzatával. A döntéseket is velük egyeztetve, összhangban kell meghozni. 
Tájékoztatja a testületet, hogy az utóbbi időben több észrevételt is kaptak, mely szerint az 
alapítvány működése nem megfelelő, nehézkes, több tag lemondott. Ezek miatt célszerű úgy 
átszervezni az alapítványt, hogy a működésével semmi probléma ne legyen, és a települést 
érintő fejlesztésekben együtt tudjanak dolgozni. Javasolja, hogy fogadja el a testület  
Kecskeméti Benő István Nagytevel, Kossuth u. 59., Kolonics Csaba Nagytevel, Jókai u. 22. 
szám alatti lakosok, az ellenőrző bizottság tagja Beller Zsuzsanna Nagytevel, Kossuth u. 86/C. 
sz. alatti lakos lemondását, a többi tag: Farkas Zsolt Imre Nagytevel, Jókai u. 34. sz. alatti 
lakos, Nagy József Ferenc Pápa, Veszprémi út 22. sz. alatti lakos, Sándor Attila Pápa, Korona 
u. 55./II/8. sz. alatti lakos, ifj. Peng Ferenc Nagytevel, Jókai u. 13. sz. alatti lakos, Babits Emil 
Ferenc Nagytevel, Kossuth u. 28. sz. alatti lakos, Bábits Krisztián Nagytevel, Kossuth u. 87. 
sz. alatti lakos alapítványi tagságát szüntetesse meg. 
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
 
8/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel a Nagytevel Községért és a Nagyteveli 
Fiatalokért Közalapítvány lemondott kurátorainak: Kecskeméti Benő István Nagytevel, 
Kossuth u. 59., Kolonics Csaba Nagytevel, Jókai u. 22. szám alatti lakosok, az ellenőrző 
bizottság tagja Beller Zsuzsanna Nagytevel, Kossuth u. 86/C. sz. alatti lakos lemondását 
tudomásul veszi. 
A többi tagot: 
Farkas Zsolt Imre Nagytevel, Jókai u. 34. sz. alatti lakos 
Nagy József Ferenc Pápa, Veszprémi út 22. sz. alatti lakos 
Sándor Attila Pápa, Korona u. 55./II/8. sz. alatti lakos 
ifj. Peng Ferenc Nagytevel, Jókai u. 13. sz. alatti lakos 
Babits Emil Ferenc Nagytevel, Kossuth u. 28. sz. alatti lakos  
Bábits Krisztián Nagytevel, Kossuth u. 87. sz. alatti lakos alapítványi tagságát megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
 Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
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Vegyes ügyek: 
a./ Hagyományőrző disznóvágás 2015. február 7-én 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök elmondja, hogy február 7. napján megtartotta a nemzetiségi önkormányzat 
a hagyományőrző disznóvágást. A rendezvényen részt vett a testvér település delegációja, a 
település nemzetiségi és nem nemzetiségi lakosai, hogy együtt ünnepeljék a hagyományokat. 
Ezen kívül meghívott vendégek is voltak, a német nemzetiségi önkormányzatok megyei 
szerzetétől, a helyi önkormányzat képviselő-testülete,  valamint a környező német nemzetiségi 
önkormányzatok képviselői. A rendezvény a hagyományőrzésen kívül összehozta a 
lakosságot, valamint a különböző szervezetek képviselőit, hogy ezáltal is erősítsék az 
együttműködést, együtt gondolkodást az elkövetkezendő feladatok megoldásában. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
 
9/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel tudomásul 
veszi az elnök tájékoztatóját a 2015. február 7-én 
megtartott hagyományőrző disznóvágásról. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
            Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
 
10/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel tudomásul 
veszi az elnök tájékoztatóját, hogy a 2015. február 7-én 
megtartott hagyományőrző disznóvágáson részt vettek az 
ausztriai Sommerein, testvér település képviselői. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
            Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
 
11/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel tudomásul 
veszi az elnök tájékoztatóját, hogy a 2015. február 7-én 
megtartott hagyományőrző disznóvágáson részt vett a 
Nagyteveli „Napsugár” Nyugdíjas Egyesület, Nagytevel 
község német nemzetiségi és települési lakossága. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
            Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
 
 

 
Babits Emil elnök elmondja, hogy a disznóvágást eredetileg úgy tervezték, hogy a 2014. évi 
feladatalapú támogatás terhére, ez a támogatás azonban nem fedezte a disznóvágás költségét, 
ezért az idei év feladatalapú támogatás terhére javasolja a forrás biztosítását, mivel Nagytevel 
Önkormányzat Képviselő-testülete a szokásos évi támogatását előbb utalta az önkormányzat 
részére, hogy finanszírozni tudják a rendezvényt. Javasolja fentiek elfogadását.  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
 
12/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat a már megrendezésre 
került hagyományőrző disznóvágáson költségeinek 
fedezetét a 2015. évi feladatalapú támogatás terhére 
biztosítja 120.000.-Ft összegben. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
            Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
 
 

 
 
 
b./ „Schweighoffer Gyula” Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök elmondja, hogy minden évben támogatják a „Schweighoffer Gyula” Német 
Nemzetiségi Kulturális Egyesület működését minden évben támogatja az önkormányzat, 
hiszen az egyesület ápolja német nemzetiségi hagyományokat. Német nyelvű előadásokat 
biztosit különböző rendezvényeken. Javasolja, hogy ebben az évben a feladatalapú támogatás 
terhére 200.000.-Ft összeggel támogassák az egyesület működését. 
 



 7 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
13/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat a 200.000.-Ft összegű támogatást biztosit a 
„Schweighoffer Gyula” Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület működésére az 
önkormányzat 2015. évi feladatalapú támogatása terhére. A testület utasítja az elnököt, hogy 
gondoskodjon a megállapodás megkötéséről, valamint a jelzett összeg utalásáról. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Babits Emil elnök 
 
 
c./2014. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló döntések módosítása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök elmondja, hogy az elmúlt év végén a december 9-i ülésen hozott döntéseket 
pontosítani kell, mert nem az akkori állapotnak megfelelően történtek a kötelezettség 
vállalások. Nem állt az önkormányzat rendelkezésére a 40/2014. (XII.9.)sz. határozatban 
megjelölt kötelezettség vállalás fedezete, ezért javasolja, hogy vonja vissza a testület a 
Kongresszusi Központban történő fellépés fedezetének biztosítását és a szekszárdi német 
színházlátogatásra biztosított összeget. Az ausztriai Sommerein településen szervezett 
énekkari hangversennyel kapcsolatos költségeket pedig az ez évi feladatalapú támogatás 
terhére biztosítsa az önkormányzat, a disznóvágás költségeivel együtt.  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
14/2015./V.19./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat a 40/2014. (XII. 9.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

- visszavonja a Német Nemzetiségi Énekkar Kongresszusi Központban történő 
fellépésére biztosított útiköltséget, melynek összege: 60.000.-Ft, és a Szekszárdi 
Német színházlátogatásra tervezett 190.500.-Ft-ot. 

- módosítja az ausztriai Sommerein településen szervezett énekkari hangversenyen való 
részvételre tervezett támogatás biztosítását, oly módon, hogy a 110.000.-Ft-ot továbbra 
is biztosítja a rendezvényen való részvételre, de a fedezetet a 2015. évi feladatalapú 
támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Babits Emil elnök 
 
 
Babits Emil elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 30 perckor 
bezárta. 

kmf. 
 
 
Babits Emil Beszprémi Vendel 
elnök jkv. hitelesítő 
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