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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
 
Szám: U/298-6/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. június 17. napján 13 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 
 

 
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. Óvoda alapító okiratának jóváhagyása Babits Emil 
 NNÖ elnök 

 
2. Óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása 

 Babits Emil 
  NNÖ elnök 
 
3. Óvoda nevelési programjának jóváhagyása Babits Emil 
  NNÖ elnök 

 
4. Vegyes ügyek 

 
 
 
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. 
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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 : Óvoda alapitó okiratának jóváhagyása 
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: 

 
14/2019./VI.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel jóváhagyja 
a melléklet szerinti Nagytevel Német Nemzetiségi Óvoda 
alapító okiratát. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
              Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 

 
 
2./ N a p i r e n d : Óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása 
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: 

 
15/2019./VI.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel jóváhagyja 
a melléklet szerinti Nagytevel Német Nemzetiségi Óvoda 
Szervezeti és működési szabályzatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
              Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
 
 

3./ N a p i r e n d : Óvoda nevelési programjának jóváhagyása 
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: 

 
16/2019./VI.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel jóváhagyja 
a melléklet szerinti Nagytevel Német Nemzetiségi Óvoda 
nevelési programját. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
              Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Nagytevel Német Nemzetiségi Óvoda SZMSZ szerinti vezetőjének megbízása 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil tájékoztatja a testületet, hogy az alapitó okirat szerint a Nagytevel Német 
Nemzetiségi Óvoda 2019. szeptember 1. napjától fog működni.  A feladat átadásával 
kapcsolatos szerződésben átvételre kerül a jelenleg még tagóvodaként működő tagóvodai 
intézményben foglalkoztatott két óvónő, Tormáné Soós Henrietta és Pillerné Fódi Ilona.  A 
felsőfokú végzettséggel rendelkező óvónők közül Pillerné Fódi Ilona rendelkezik a német 
oktatáshoz szükséges végzettséggel, de nem rendelkezik a vezetői megbízáshoz szükséges 
feltételekkel. Ezért javasolja, hogy 2019. szeptember 1. napjától a vezetői feladatokat a 
326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés „Ha az intézményvezetői feladatok 
ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó 
sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a 
megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A 
köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása 
nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - legfeljebb egy évig láthatók el. E rendelkezések 
alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen 
megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell 
ellátni.”  Az SZMSZ szerinti személy Pillerné Fódi Ilona, javasolja ennek elfogadását. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
17/2019./VI.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel a Nagytevel  
Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladat 
ellátását a 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdésével foglaltak alapján 2019. szeptember 1. 
napjától Pillerné Fódi Ilona, az óvoda szervezeti és 
működés szabályzatában megjelölt személy biztosításával 
látja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
              Beszprémi Vendel NNÖ elnökhelyettes 
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b./ Német Nemzetiségi Fesztivál és Megemlékezés rendezvény megszervezése 
E l ő a d ó : Babits Emil NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök javasolja, a testületnek, hogy Német Nemzetiségi Fesztivál és 
Megemlékezés rendezvényre az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoporthoz értékkel bíró helyi rendezvényre. A megpályázható 
összeg 433.109.-Ft, amelyhez 15 % önrészt kell biztositani, melynek összege 64.967.-Ft. Ezt 
az összeget javasolja az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztositani. A 
rendezvény időpontja 2019. augusztus 10. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
18/2019./VI.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoporthoz értékkel bíró helyi rendezvényre két 
pályázat kerüljön benyújtásra az önkormányzat illetékességi területén. 
Egyik pályázatot Nagytevel Község Önkormányzata nyújtotta be, a másik pályázat 
benyújtására pedig hozzájárult, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel nyújtsa 
be a 2019. augusztus 10. napján megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Fesztivál és 
Megemlékezés rendezvényre. 
A megpályázható összeg 433.109.-Ft, melyhez a 15 % önrészt, plusz az azon felül esetlegesen 
keletkező kiadások az önkormányzat a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztositja.  
A testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével. 
Határidő: 2019. augusztus 10. 
Felelős : Babits Emil NNÖ elnök 
 
 
 
Babits Emil elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 14 óra 20 perckor 
bezárta. 

 
kmf. 

 
Babits Emil Herber József 
elnök jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


