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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8565 Béb, Kossuth u. 14. 
 
Szám: 182-6/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. szeptember 21. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz. 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Masszi László elnök, Happ Árpád képviselő 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Gurdon Barbara előadó - jkv. vez. 
 
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. Néptáncosok támogatása Masszi László 
 elnök 

 
 
2. Vegyes ügyek 

 
 
 
 
 
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. 
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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 : Nemzetiségi gyermek néptáncosok és nemzetiségi képzőművészeti 
oktatásban részt vevő gyermekek támogatása  
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a nemzetiségi gyermek néptáncosok és képzőművészeti 
oktatásban részt vevők oktatása a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola keretében történik, a Béb Kossuth u. 14. sz. alatt lévő telephelyen. Ez 
gyermekenként egy félévre a képzőművészet előképzés keretében 8.250.-Ft, – a néptánc pedig 
alapképzés keretében 16.500.-Ft. Javasolja ennek átvállalását, hogy a gyermekek minél 
jobban el tudják sajátítani a német nemzetiségi hagyományokat. 
  
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
21/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb átvállalja a Béb, Kossuth u. 14. sz. alatt lévő 
Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola telephelyen a 
néptánccal kapcsolatos – 16.500.Ft/fő/félév -, és a képzőművészeti - 8.250.Ft/fő/félév -
oktatást igénybe vevők térítési díját. Ezen költséget az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
feladatmutatós támogatása terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Masszi László elnök 
 
Masszi László elnök javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson a nemzetiségi gyermek 
néptáncosok részére anyagvásárlásra – gyöngyfüzér nyaklánc készítéséhez – 15.000.-Ft 
összeget, a működési támogatás terhére. 

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

 
22/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 15.000.-Ft 
összeget biztosít anyag vásárlásra a nemzetiségi gyermek 
néptáncosok részére gyöngyfüzér nyaklánc készítésére az 
önkormányzat 2017.  évi költségvetése működési 
támogatás terhére. Az anyag beszerzésére a testület 
felhatalmazza az elnököt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Masszi László elnök 
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Ruhásszekrény vásárlása 
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a nemzetiségi gyermek néptáncosok ruháinak tárolására 
vásárolt 1 db ruhásszekrényt 45.000.-Ft összegért, mert nem volt hol tárolni a ruhákat. Kéri 
ennek jóváhagyását.  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
23/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi 
és jóváhagyja, hogy az elnök 45.000.-Ft összegért vásárolt 
1 db ruhásszekrényt a nemzetiségi gyermek néptáncosok 
ruháinak tárolására. Ezen összeget az önkormányzat 
feladatmutatós támogatás terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Masszi László elnök 

 
 
 
 
 
b./ Reprezentációs kiadások a testvér településsel kapcsolatban 
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy Béb Község Önkormányzatával együtt elutaztak 
Németországba a testvér településre. Ekkor ajándékokra költöttek 60.000.-Ft összeget, melyet 
reprezentációs kiadásként számoltak el. Kéri ennek jóváhagyását. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
24/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi 
és jóváhagyja, hogy az elnök a németországi testvér 
kapcsolattal kapcsolatos utazás során 60.000.-Ft összeget 
felhasznált reprezentációs kiadásokra. Ezt az összeget az 
önkormányzat a működési támogatások terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Masszi László elnök 
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c./ Szüreti felvonulás 
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a Béb Község Önkormányzatával közösen szervezett 
szüreti felvonulásra 2017. október 7-én kerül sor. A rendezvényen a település egész lakossága 
fog részt venni. Javasolja, hogy étel vásárlásra – a vendégül látásra – biztosítson az 
önkormányzat 170,000.-Ft összeget a működési támogatás terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
25/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 170.000.Ft 
összeget biztosít étel vásárlására a 2017. október 7-én Béb 
Község Önkormányzatával közösen megrendezésre 
kerülő, a település egész lakosságát bevonva, szüreti 
felvonulásra az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
működési támogatás terhére. 
Határidő: 2017. október 7. 
Felelős: Masszi László elnök 

 
 
 
 
d./ Egyháztörténeti kiállítás szervezése a helyi róm.kat. templom sekrestyéjében 
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a helyi templom sekrestyéjében szeretne egy állandó 
egyháztörténeti kiállítást szervezni. A sekrestye azonban jelenlegi állapotában erre nem 
alkalmas, fel kellene újítani, festetni, javítani kellene. Javasolja, hogy az önkormányzat 
biztosítson erre a célra 200.000.-Ft összeget a feladatmutatós támogatás terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
26/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 200.000.-Ft 
összeget biztosít a bébi római katolikus templom 
sekrestyéjének felújítására, hogy a NNÖ Béb állandó 
egyháztörténeti, szakrális kiállítását ott meg tudja 
szervezni az elnök. A támogatást az önkormányzat 2017. 
évi költségvetése feladatmutatós támogatás terhére 
biztosítja. Az önkormányzat felhatalmazza az elnököt az 
ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Masszi László elnök  
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e./ Tájház vakolatának javítása 
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a tájházban, ahol a nemzetiségi kiállítás van, a vakolat 
néhány helyen javításra szorul. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson erre a célra 
15.000.-Ft összeget a működési támogatás terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
27/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 15.000.-Ft 
összeget biztosít a tájház, ahol a nemzetiségi kiállítás van, 
vakolatának javítására az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési működési támogatás terhére. A munkálatok 
elvégzésére az önkormányzat felhatalmazza az elnököt. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Masszi László elnök  

 
 
f./ Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége tagdíja 
E l ő a d ó : Masszi László elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége 
május 4-i taggyűlésén határozott arról, hogy önkormányzatonként 4.000.-Ft tagdíjat határoz 
meg. Javasolja ennek elfogadását és megfizetését a 2017. évi működési támogatás terhére.  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
28/2017./IX.21./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzatok Közössége tagdíjára 
4.000.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése működési támogatás terhére. Az 
önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az összeg 
utalásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Masszi László elnök 

 
 
Masszi László elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 45 perckor 
bezárta. 

 
kmf. 

 
 
 
Masszi László Happ Árpád 
elnök jkv. hitelesítő  


