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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
 
Szám: 200-5/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. május 5. napján 19 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel, Kossuth u. 34. sz. – közösségi ház 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Babits Emil elnök, Herber József, Beszprémi Vendel 
képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

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

 
 

N A P I R E N D 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

1. Városlődi nemzetiségi tábor költségeihez Babits Emil 
hozzájárulás NNÖ elnök 
 

2. Táncoktató táborban való részvétel támogatása Babits Emil 
 NNÖ elnök 

 
3. „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi Babits Emil 

Tánccsoport 7 tagjának táncoktató táborban való NNÖ elnök 
részvétel támogatása 

 
4. Közös Fenntartású Ugodi Napköziotthonos Óvoda Babits Emil 

Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvodája részére NNÖ elnök 
támogatás a német nyelvű foglalkozásokhoz 
kapcsolódó eszközök vásárlása 

 
5. „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Babits Emil 
 Nemzetiségi Énekkar fellépései NNÖ elnök 
   
6. Vegyes ügyek 

 
 



 3 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 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 : Városlődi nemzetiségi tábor költségeihez hozzájárulás 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
14/2016./V.5./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 60.000,- Ft támogatást állapít meg a Városlődi Német 
Nemzetiségi Táborban résztvevő - 6 fő nagyteveli gyermek - részére az önkormányzat 2016. évi 
feladatalapú támogatása terhére a melléklet szerint. 
Utasítja az elnököt, hogy az átutalásról gondoskodjon. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős  : Babits Emil NNÖ elnök 
                Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport 
lovászpatonai fellépésének költsége 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök elmondja, hogy civil szervezetek szervezésében évente más-más községben - az 
idén 2016. június 26-án Lovászpatonán - kerül sor a „Szentiványi éj” elnevezésű rendezvényre, 
melyen részt vesz az énekkar és tánccsoport. Javasolja, hogy az önkormányzat 10.000- Ft-ot 
biztosítson számukra a rendezvényen való részvételre.  
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
15/2016./V.5./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 10.000,- Ft-ot biztosit az önkormányzat 2016. évi 
feladatalapú támogatása terhére a „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi Énekkar és 
Tánccsoport 2016. június 26-án tartandó „Szentiványi éj” elnevezésű rendezvényen való részvételére. 
Utasítja az elnököt, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. június 26. 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
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3./ N a p i r e n d : „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi Tánccsoport 7 tagjának 
táncoktató táborban (Pilisvörösváron) való részvétel támogatása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy lehetőség nyílik a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Nagytevel fenntartásában 1997 óta működő „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német 
Nemzetiségi Tánccsoport 7 tagjának a - Landesrat szervezésében - Pilisvörösváron 2016. július 3-9-ig 
tartandó táncoktató táborban való részvételre. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a tábor 
(210.000,- Ft) és az utiköltség erejéig az oktatásukat, ezzel is elősegítve a csoport fejlődését. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
16/2016./V.5./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 210.000,- Ft-ot biztosit oktatásra + utiköltségre az 
önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatása terhére a „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német 
Nemzetiségi Tánccsoport 7 tagjának a 2016. július 3-9-ig Pilisvörösváron - Landesrat szervezésében -
tartandó  táncoktató táborban való részvételére. 
Utasítja az elnököt, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. július 3. 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
 
 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Ugodi Napköziotthonos Óvoda Nagyteveli Német Nemzetiségi 
Tagóvodája részére a német nyelvű foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközök vásárlása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat a Közös Fenntartású Ugodi 
Napköziotthonos Óvoda Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvodája részére a német nyelvű 
foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközök vásárlásához biztosítson 30.000,- Ft-ot. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
17/2016./V.5./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel a Közös Fenntartású Ugodi Napköziotthonos Óvoda 
Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvodája részére a német nyelvű foglalkozásokhoz kapcsolódó 
eszközök vásárlására 30.000,- Ft-ot biztosit az önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatása 
terhére.  
Utasítja az elnököt, hogy az eszközbeszerzésről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. július 3. 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
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5./ N a p i r e n d : „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport 
fellépései 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök tájékoztatja a testületet a „Tewlana Liederschall” Nagytevel Német Nemzetiségi 
Énekkar és Tánccsoport fellépéseiről: 
• énekkar; 

- 2016. május 7-én a nagyteveli civil szervezetek szervezésében sorra kerülő anyák napi 
műsoron 

- 2016. május 29-én meghívásra részt vesz a Gannán sorra kerülő nemzetiségi napon, egyben a 
70 éves kitelepítési évforduló megemlékezésén. Ez alkalommal a kitelepítéssel kapcsolatosan 
érintett, számos külföldi személy részvételével kerül sor a rendezvény megtartására. 

- 2016. június 12-én fellép a Bakonyszücsön megrendezendő szentmisén és azt követő megyei 
egyházzenei koncerten. 

• énekkar és tánccsoport; 
- 2016. június 18-án a nagyteveli önkormányzat szervezésében tartandó falunapon ad elő 

műsort, ezzel színesítve a műsort 
- 2016. június 18-án a nagyteveli szereplést követően a bakonyszücsi nemzetiségi napon kerül 

sor a szereplésükre 
- 2016. június 26-án tartandó „Szentiványi éj” elnevezésű rendezvényen Lovászpatonán 

 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
18/2016./V.5./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel tudomásul veszi a „Tewlana Liederschall” Nagytevel 
Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport fellépéseiről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint:  
• énekkar; 

- 2016. május 7-én a nagyteveli civil szervezetek szervezésében sorra kerülő anyák napi 
műsoron 

- 2016. május 29-én meghívásra részt vesz a Gannán sorra kerülő nemzetiségi napon, egyben a 
70 éves kitelepítési évforduló megemlékezésén. Ez alkalommal a kitelepítéssel kapcsolatosan 
érintett, számos külföldi személy részvételével kerül sor a rendezvény megtartására. 

- 2016. június 12-én fellép a Bakonyszücsön megrendezendő szentmisén és azt követő megyei 
egyházzenei koncerten 

• énekkar és tánccsoport; 
- 2016. június 18-án a nagyteveli önkormányzat szervezésében tartandó falunapon ad elő 

műsort, ezzel színesítve a műsort 
- 2016. június 18-án a nagyteveli szereplést követően a bakonyszücsi nemzetiségi napon kerül 

sor a szereplésükre 
- 2016. június 26-án tartandó „Szentiványi éj” elnevezésű rendezvényen Lovászpatonán. 

Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
 
 
Babits Emil elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 órakor bezárta. 

 
kmf. 

 
 
Babits Emil Herber József 
elnök jkv. hitelesítő 
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