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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8565 Béb, Kossuth u. 14. 
 
Szám: 216-6/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. október 30. napján 16 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz. 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Masszi László elnök, Happ Árpád képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. 
 
Távol maradt: Hauber János képviselő 
 
Masszi László 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 Happ Árpád személyét. 
 

 
N A P I R E N D 

 
 T á r g y : E l ő a d ó : 

 
 

1. Hauber János nemzetiségi önkormányzati Masszi László 
képviselő mandátumának megszüntetése NNÖ elnök 

 
2. Német nemzetiségi néptánc – gyermekjáték oktatásról Masszi László 

szóló határozat kiegészítése NNÖ elnök 
 
3. Adventi ünnepkör megrendezése Masszi László 
  NNÖ elnök 
 
4. Vegyes ügyek 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 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 : Hauber János nemzetiségi önkormányzati képviselő mandátumának 
megszüntetése 

E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 2014. 
október 27-én volt. Hauber János nemzetiségi önkormányzati képviselő az alakuló ülésen nem 
vett részt, az esküt le nem tette, az alakuló ülést követő ülések egyikén sem vett részt. A 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdése h) pontja 
alapján, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjából 
számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület 
ülésén a nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik. Javasolja, hogy az 
általa ismertettek alapján a képviselő-testület állapítsa meg a megbízás megszűnését. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
14/2015./X.30./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) 
bekezdése h) pontja alapján megállapítja, hogy Hauber 
János nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása a 
mai nappal megszűnik, mert nevezett személy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén nem vett részt, 
az esküt le nem tette, s az alakuló ülést követő üléseken 
sem vett részt a képviselő-testület ülésén. 
A testület utasítja az elnököt, hogy gondoskodjon a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésében megjelöltek kiértesítéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
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2./ N a p i r e n d : Német nemzetiségi néptánc – gyermekjáték oktatásról szóló 
13/2015./IX.30./sz. határozat módosítása 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Magyarpolányi Alapfokú 
Művészeti Iskolával a nemzetiségi néptánc oktatása ügyében, mely heti 1 alkalommal 1 óra az 
óvodáskorúaknak, és heti 1 alkalommal 2 óra az iskoláskorúak részére lesz megtartva. Az 
óvodáskorúak oktatása megbízási szerződéssel, az iskoláskorúaké pedig tandíj támogatással 
fog megvalósulni. 
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
15/2015./X.30./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb módosítja a 
13/2015./IX.30./sz. határozatát az alábbiak szerint: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb  
- heti 1 alkalommal 1 órában óvodáskorúak részére, 
- heti 1 alkalommal 2 órában iskoláskorúak részére 
német nemzetiségi néptánc – gyermekjáték oktatást indít a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola szaktanára 
irányításával. 
Utasítja az elnököt, hogy az óvodáskorúak tekintetében a 
megbízási szerződés megkötéséről, míg az iskoláskorúak 
tekintetében a tandíj támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
A német nemzetiségi néptánc – gyermekjáték oktatás 
költségét az önkormányzat a 2015. évi költségvetése 
feladatalapú támogatása terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
            Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 
 
 

 
 
 
3./ N a p i r e n d : Adventi ünnepkör  
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök javasolja, hogy a karácsonyi (advent, betlehem stb.) népszokások 
megünnepléséhez a nemzetiségi önkormányzat is járuljon hozzá a 2015. évi költségvetése 
feladatalapú támogatása terhére. 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
16/2015./X.30./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb az adventi 
ünnepkörhöz kapcsolódóan a karácsonyi népszokások 
felelevenítésének fedezetét az önkormányzat a 2015. évi 
költségvetése feladatalapú támogatása terhére biztosítja. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
            Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 

 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Hagyományőrző disznóvágás 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy az idénre tervezett hagyományőrző disznóvágás 2016. 
farsangkor fog realizálódni. 
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
17/2015./X.30./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi 
az elnök tájékoztatását a hagyományőrző disznóvágás 
2016. farsangkor történő lebonyolításáról, melynek 
költségét az önkormányzat a 2015. évi költségvetése 
feladatalapú támogatása terhére biztosítja. 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
            Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
Masszi László elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 30 perckor 
bezárta. 

 
kmf. 

 
 
 
Masszi László Happ Árpád 
elnök jkv. hitelesítő 
 


