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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
 
Szám: U/178-8/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. október 25. napján 16 óra 45 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel, Kossuth u. 34. sz. – közösségi ház 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Babits Emil Ferenc elnök, Nagy Lászlóné 
képviselő. 
 
B./Igazoltan távol: Beszprémi Vendel elnökhelyettes 
 
C./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
Babits Emil Ferenc 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 Nagy Lászlóné személyét. 
 
 

N A P I R E N D 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

1. Tájház átadási ünnepsége Babits Emil Ferenc 
 NNÖ elnök 

 
2. Tájháznál ácsmunkálatok költségei Babits Emil Ferenc 

 NNÖ elnök 
 

3. Tájház gazdasági épületénél járdaépítési költségek Babits Emil Ferenc 
 NNÖ elnök 
 

4. Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó költségei Babits Emil Ferenc 
 NNÖ elnök 
 

5. Vegyes ügyek 
 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 
határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 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 : Tájház átadási ünnepsége 
E l ő a d ó : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a tájház és átadó 
ünnepséget szerveznek, az átadás pontos időpontja még nem ismert, de javasolja, hogy az átadó 
ünnepségre különítsenek el 250.000.- Ft összeget, melyet az önkormányzat 2022. évi 
feladatalapú támogatása terhére biztosítsanak. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
18/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a tájháznál átadási ünnepségre 250.000.- Ft-ot 
biztosítanak, az önkormányzat 2022. évi feladatalapú 
támogatása terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Tájháznál ácsmunkálatok költségei 
E l ő a d ó : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy a tájháznál ácsmunkálatokra volt szükség. 1 db ajtót, 
2 db ablakot és 1 db pajta kaput kellett készíttetni. A munkálatokat a Formafa 2003 Bt. (8596 
Pápakovácsi, Nórápi u. 7.) végezte, melynek költsége munkadíjjal és anyagköltséggel összesen 
1.151.255.- Ft-ba került. Javasolja, hogy ezt az összeget vegyesen biztosítsák az önkormányzat 
2021. évi fel nem használt feladatalapú támogatása terhére és a 2022. évi feladatalapú 
támogatása terhére. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
19/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a tájháznál ácsmunkálatok költségeire (1 db ajtó, 
2 db ablak és 1 db pajta kapu készítése) – készítette a Forma 
2003 Bt. (8596 Pápakovácsi, Nórápi u. 7.) - munkadíjjal és 
anyagköltséggel összesen 1.151.255.- Ft-ot biztosít, 
vegyesen az önkormányzat 2021. évi fel nem használt 
feladatalapú támogatása terhére és a 2022. évi feladatalapú 
támogatása terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
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3./ N a p i r e n d : Tájház gazdasági épületénél járdaépítési költségek 
E l ő a d ó : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy a tájház gazdasági épülete elé járdát készítettet 
melynek költségeit javasolja, hogy biztosítsák az önkormányzat 2022. évi feladatalapú 
támogatása terhére és a 2022. évi működési kiadása terhére vegyesen. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 

20/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a tájház gazdasági épülete elé készített járda építési 
költségeit, az önkormányzat 2022. évi feladatalapú 
támogatása terhére és a 2022. évi működési kiadása terhére 
vegyesen biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Babits Emil Ferenc NNÖ elnök  

 
4./ N a p i r e n d : Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó költségei 
E l ő a d ó : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök elmondja, hogy 2022. augusztus 13-án megrendezésre került Német 
Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó. 
Javasolja a költségeket a következő képpen biztosítsák: 
- 250.000.- Ft-ot (koszorú, fornetti, szalvéta, üdítők, hangosítás, videofelvétel, 

személyszállítás) az önkormányzat 2021. évi fel nem használt feladatalapú támogatása 
terhére biztosítsanak, 

- étkezési költségekre 216.000.- Ft-ot az NKUL-KP-1-2022/1-000809 azonosító számú 
pályázat terhére biztosítsanak, 

- szállítási költségekre 88.265.- Ft-ot megosztva: 84.000.- Ft-ot az NKUL-KP-1-2022/1-
000809 azonosító számú pályázat terhére, 4.265.- Ft-ot az önkormányzat 2021. évi fel nem 
használt feladatalapú támogatása terhére biztosítsanak. 

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

 

21/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 

Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 13-án 
megrendezett Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó költségeit a következő képpen 
biztosítja: 
- 250.000.- Ft-ot (koszorú, fornetti, szalvéta, üdítők, hangosítás, videofelvétel, 

személyszállítás) az önkormányzat 2021. évi fel nem használt feladatalapú támogatása 
terhére biztosítanak, 

- étkezési költségekre 216.000.- Ft-ot az NKUL-KP-1-2022/1-000809 azonosító számú 
pályázat terhére biztosítanak, 

- szállítási költségekre 88.265.- Ft-ot megosztva: 84.000.- Ft-ot az NKUL-KP-1-2022/1-
000809 azonosító számú pályázat terhére, 4.265.- Ft-ot az önkormányzat 2021. évi fel nem 
használt feladatalapú támogatása terhére biztosítanak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Koszorúvásárlás 
E l ő a d ó : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy koszorút vásároltak néhai 
Pluhár Imre bakonykoppányi képviselő temetésére, melynek költségét javasolja, hogy az 
önkormányzat a 2022. évi működési kiadása terhére biztosítsa. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
22/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete néhai Pluhár Imre bakonykoppányi képviselő 
temetésére vásárolt koszorú beszerzési költségét, 8.000.- 
Ft-ot, az önkormányzat 2022. évi működési kiadása terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 

 
 
 
 
b./ Pályázati díj befizetése Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (NKUL-KP-1-2023/2-000026) 
E l ő a d ó : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil Ferenc NNÖ elnök elmondja, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzat 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (NKUL-KP-1-2023/2-000026), melyhez szükséges volt 
4.000.- Ft pályázati díjat fizetni. Javasolja, hogy ezt az összeget a 2022. évi működési kiadása 
terhére biztosítsa az önkormányzat. 
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
23/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (NKUL-KP-1-
2023/2-000026) fizetett 4.000.- Ft pályázati díjat, az 
önkormányzat 2022. évi működési kiadása terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
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c./ Tájház pajta felújítása 
E l ő a d ó: Babits Emil elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Babits Emil elnök: A Tájház melléképületének (pajta) külső-belső vakolása, valamint aljzat 
készítése táglából összes költsége 1.999.470.- Ft, melyből 1.999.000.- Ft-ot az önkormányzat a 
NBER-KP-1-2022/1-000228 számú pályázat, valamint 470,- Ft-ot az önkormányzat 2021. évi 
feladatalapú terhére biztosít. Javasolja a képviselő-testület tagjainak az előterjesztés 
elfogadását.  
 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozta következő határozatát: 

 
24/2022./X.25./ sz. Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata: 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő 
testülete a Tájház melléképülete (pajta) felújításának 
1.999.470.- Ft-os költségét a következőképpen biztosítja: 
-1.999.000.-Ft-ot a NBER-KP-1-2022/1-000228 számú 
pályázat terhére 
-470,- Ft-ot a 2021. évi feladatalapú támogatása terhére 
biztosítja 
Határidő: azonnal 
Felelős : Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
 
 
 

d./ Kerítés felújítása a tájház udvarán 
E l ő a d ó: Babits Emil elnök 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Babits Emil elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tájház udvarán a kerítés 
felújításához betonoszlopokat és drótkerítést kellene beszerezni, ezek nélkül a kerítés felújítása 
nem fog megvalósulni. 
 
 
 
Babits Emil Ferenc elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 55 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
 

Babits Emil Ferenc   Nagy Lászlóné 
NNÖ elnök jkv. hitelesítő 

 


