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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8565 Béb, Kossuth u. 14. 
 
Szám: U/127-6/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. június 26. napján 15 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 
 
 
Masszi László 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 Happ Árpád személyét. 
 

 
 

N A P I R E N D 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
 

1. Szüreti Fesztivál rendezvény megszervezése Masszi László 
 NNÖ elnök 

 
2. Nyári szünidei napközi tábor támogatása Masszi László 
  NNÖ elnök 

 
3. 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 : Szüreti Fesztivál rendezvény megszervezése 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök javasolja, a testületnek, hogy szüreti fesztivál rendezvényre az 
önkormányzat nyújtson be pályázatot a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
Akciócsoporthoz értékkel bíró helyi rendezvényre. A megpályázható összeg 280.500.-Ft, 
amelyhez 15 % önrészt kell biztosítani. Ezt az összeget javasolja az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztositani. A rendezvény időpontja 2019. szeptember 21. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

19/2019./VI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 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 Béb Község Önkormányzata nyújtotta be, a másik pályázat benyújtására 
pedig hozzájárult, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb nyújtsa be a 2019. 
szeptember 21. napján megrendezésre kerülő Szüreti Fesztivál rendezvényre. 
A megpályázható összeg 280.500.-Ft, melyhez a 15 % önrészt, plusz az azon felül esetlegesen 
keletkező kiadások az önkormányzat a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  
A testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével. 
Határidő: 2019. szeptember 21. 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
 
 
2. N a p i r e n d : Nyári szünidei napközi tábor támogatása 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy nyári szünidei napközi tábor indult a településen. 
Javasolja, hogy támogassák a tábor működését 50.000,- Ft-tal, az önkormányzat 2019. évi 
működési kiadása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

20/2019./VI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb Képviselő-
testülete 50.000,- Ft támogatást nyújt a településen indult 
nyári szünidei napközi tábor működéséhez, a 2019. évi 
működési kiadása terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
              Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 
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3. N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Magyarpolányi néptánc táborban való részvétel 16/2019./V.9./ sz. határozat módosítása 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy véglegessé vált a résztvevők névsora, így javasolja, hogy 
módosítsák a 16/2019./V.9./ sz. határozatot aszerint, hogy 13 fő vesz részt a Magyarpolányi 
néptánc táborban, így a részvételi költségekhez (étkezési- és útiköltségeket) 115.000,- Ft-tal 
járuljon hozzá az önkormányzat, a 2019. évi működési kiadása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

21/2019./VI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb módosítja a 
16/2019./V.9./ sz. határozatot aszerint, hogy  115.000,- Ft-
ot biztosít a bébi gyermekeknek a Magyarpolányi néptánc 
táborban való részvételéhez (étkezési- és útiköltségeket) 
az önkormányzat, a 2019. évi működési kiadása terhére. 
Határidő: 2019. július 5. 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
              Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
 
b./ Sekrestyeszekrény restaurálása  
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a sekrestyeszekrény restaurálása befejeződött, de a 
végösszeg 4.000,- Ft-tal több lett. Javasolja, hogy hogy biztosítsák ezt a 4.000,- Ft-ot az 
önkormányzat, a 2019. évi működési kiadása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

22/2019./VI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 4.000,- Ft-ot 
biztosít a sekrestyeszekrény restaurálásának 
végösszegéhez, az önkormányzat 2019. évi működési 
kiadása terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
              Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 

 
 
 
 
 
 



 5 
 
c./ Képeskönyvek ajándékba 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök javasolja, hogy csináltassanak a Breitenholczi testvérkapcsolat 15 éves 
jubileuma alkalmából 2 db képes könyvet ajándékba 70.000,- Ft összegben, melyet 
biztosítson az önkormányzat, a 2019. évi működési kiadása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

23/2019./VI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 70.000,- Ft-ot 
biztosít a Breitenholczi testvérkapcsolat 15 éves jubileuma 
alkalmából 2 db képes könyv gyártására, az önkormányzat 
2019. évi működési kiadása terhére. 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
              Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 

 
 
d./ Ajándékcsomag vásárlása 
E l ő a d ó : Masszi László NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Masszi László elnök elmondja, hogy a bébi küldöttség 2019. július 12-15-én ellátogat a 
testvértelepülésre Breitenholczba. Javasolja, hogy vásároljanak magyar vonatkozású 
ajándékcsomagot 70.000,- Ft összegben, melyet biztosítson az önkormányzat, a 2019. évi 
működési kiadása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

24/2019./VI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 70.000,- Ft-ot 
biztosít magyar vonatkozású ajándékcsomag vásárlásra a 
Breitenholczi testvértelepülés látogatása alkalmára, az 
önkormányzat 2019. évi működési kiadása terhére. 
Határidő: 2019. július 12-15. 
Felelős : Masszi László NNÖ elnök 
              Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 

 
 
Masszi László elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 10 perckor 
bezárta. 

 
kmf. 

 
Masszi László Happ Árpád 
elnök jkv. hitelesítő 
 
 


