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Német Nemzetiségi Önkormányzat 
8565 Béb, Kossuth u. 14. 
 
Szám: U/70-4/2021. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. november 26. napján 16 óra 30 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz. 
 
Jelen voltak: 
A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Brunner Imre elnök, Masszi László 
elnökhelyettes, Völfinger Barbara képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Reichert László aljegyző 
 
 
Brunner Imre 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 Völfinger Barbara személyét. 
 
 

 
N A P I R E N D 

 
 T á r g y : E l ő a d ó : 

 
 

1. 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Brunner Imre 
 NNÖ elnök 

  
2. NNÖ Béb 2022. évi munkaterve Brunner Imre 

 NNÖ elnök 
 
3. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 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 : 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Előterjesztés az U/3123/2021. sz. üi. alapján) 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

13/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a 
melléklet szerinti Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 
2022. évi belső ellenőrzési tervét. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 

 
 
2./ N a p i r e n d : NNÖ Béb 2022. évi munkaterve 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
14/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja az NNÖ 
Béb 2022. évi munkatervét a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 
  
      

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Pályázat benyújtása Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (NKER-KP-1-2022 „Útmenti 
keresztek 2022. évi költségvetési támogatása”) 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Brunner Imre elnök tájékoztatja a testületet, hogy ismét pályázatot nyújtott be az Önkormányzat 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (NKER-KP-1-2022 „Útmenti keresztek 2022. évi 
költségvetési támogatása”). 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
15/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb jóváhagyja az 
elnök tájékoztatóját a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 
benyújtott NKER-KP-1-2022 „Útmenti keresztek 2022. évi 
költségvetési támogatása” pályázatról. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 



 4 
b./ Pályázat benyújtása Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (NBER-KP-1-2022 
„Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési 
támogatása”) 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Brunner Imre elnök tájékoztatja a testületet, hogy pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, a falumúzeum tetőszerkezetének javítására (NBER-KP-1-
2022 „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi 
költségvetési támogatása”). 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
16/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb jóváhagyja az 
elnök tájékoztatóját a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 
benyújtott NBER-KP-1-2022 „Nemzetiségi célú 
beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. 
évi költségvetési támogatása” pályázatról. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 

 
 
 
c./ NBER-KP-1-2021 „Bébi tájház felújítása” pályázat 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Brunner Imre elnök elmondja, hogy pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-hez (NBER-KP-1-2021 „Bébi tájház felújítása”) a tájház felújítási 
munkálataira, melyen sikeresen 1.000.000.- Ft támogatást nyertek. A kért árajánlat szerint a 
teljes felújítás költsége 1.994.692.- Ft, így a támogatás összege nem fedezi a munkálatokat. 
Javasolja, hogy a fennmaradó 995.000.- Ft-ot biztosítsa az önkormányzat saját forrásból 
vegyesen, a 2020. évi fel nem használt feladatalapú támogatása terhére és a 2021. évi működési 
kiadása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
17/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb az NBER-KP-1-
2021 „Bébi tájház felújítása” pályázathoz 995.000.- Ft saját 
forrást biztosít a teljeskörű munkálatok befejezéséhez az 
elnyert támogatás kiegészítéseként vegyesen, a 2020. évi 
fel nem használt feladatalapú támogatása terhére és a 2021. 
évi működési kiadása terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 

 
 
 
 



 5 
 
d./ Hagyományőrző sváb disznóvágás (2022.) 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Brunner Imre elnök elmondja, hogy az elmúlt években is nagy sikere volt a településen a falu 
egész lakossága részére megtartott hagyományőrző disznóvágásnak. Javasolja, hogy 2022. év 
februárjában is szervezzék meg ezt a programot és a rendezvényre biztosítsanak 150.000,- Ft-
ot, az önkormányzat 2020. évi fel nem használt feladatalapú támogatása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
18/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 150.000,- Ft-ot 
biztosít a 2022. év februárjában megrendezésre kerülő 
hagyományőrző disznóvágás költségeire, a 2020. évi fel 
nem használt feladatalapú támogatása terhére. 
Határidő: 2022. február 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 

  Masszi László NNÖ elnökhelyettes 
 
 
 
e./ Kosárfonás a falumúzeumban 
E l ő a d ó : Brunner Imre NNÖ elnök 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Brunner Imre elnök elmondja, hogy szeretnének a falu lakói részére kosárfonás programot 
szervezni havi 1 napon, összesen 4 alkalommal. Javasolja, hogy az anyagköltségekre 
biztosítsanak 45.000,- Ft-ot, az önkormányzat 2020. évi fel nem használt feladatalapú 
támogatása terhére. 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
19/2021./XI.26./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Béb határozata: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb kosárfonás 
programot szervez a falu lakói részére havi 1 napon, 
összesen 4 alkalommal. Az anyagköltségekre 45.000,- Ft-
ot biztosít az önkormányzat, a 2020. évi fel nem használt 
feladatalapú támogatása terhére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős : Brunner Imre NNÖ elnök 

  
 
Brunner Imre elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 15 perckor 
bezárta. 

 
kmf. 

 
Brunner Imre Völfinger Barbara 
elnök jkv. hitelesítő 


