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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottságának 2015. 

október 05-én 16.45 órakor a Soroksár Önkormányzatának hivatalos helyiségében (1239. 

Budapest, Hősök tere 12. tárgyalóterem) megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:    Herling Erik elnök 

      Herling Anikó bizottsági tag 

Pócsik Viktor bizottsági tag 
 

Jegyző megbízásából jelen van:  dr. Dallos Andrea jogász 

 

Herling Erik: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottságának 4/2014. (XII.08.) sz. határozata 

alapján állandó jegyzőkönyv hitelesítő Pócsik Viktor. Megállapítja, hogy a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottsága 3 fővel határozatképes.  

 

Szavazásra teszi fel a 2015. október 05-ei Hagyományőrző Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat 50 literes hordó megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Weinmann Antal alelnök 
 

3. Egyebek 
 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának 15/2015. (X.05.) határozata a 2015. október 05-ei bizottsági ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hagyományőrző 

Bizottsága a 2015. október 05-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére 

            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat 50 literes hordó megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

    Előterjesztő: Weinmann Antal alelnök 
 

3. Egyebek 
 

1. napirendi pont 

Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Herling Erik: Schirlingné Drexler Anna elnök asszony előterjesztésében leírtak szerint a 

Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület hagyományőrzés céljából, 2015. november 21-én 

szombaton a Tájházban sváb disznóvágást kíván rendezni. A Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat erkölcsileg támogatni kívánja a rendezvényt és védnökséget vállal a 

rendezvény felett a sváb hagyományőrzés céljából. 

Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Pócsik Viktor: A hagyományőrzés érdekében célként szerepel a rendezvény kapcsán, illetve 

megvalósításra kerül egy nyelvi örökségi szószedet összeállítása mely a soroksári sváb 

disznóvágás kifejezéseit térképezi fel, a nyelvi tájkép megőrzése érdekében. Mivel ez egy 

valóban hagyományőrző célú rendezvény cél az is, hogy megismerhessük és 

megismertethessük a soroksári sváb közösség nyelvét, és így kultúrája tovább örökíthető. 

 

dr. Pfiszter Tamás: Kifejezetten a disznóvágással kapcsolatos 50-60 szóból álló listát állított 

össze, melynek soroksári sváb fordításához segítséget kért két helyről. Ezt majd a 

rendezvényen ki lehet osztani. 

 

Kérdés és további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. 

pontját, mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának…../2015.(X.05.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 

rendezendő disznóvágáson való részvételről 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 
 

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 2015. november 21-én megrendezendő 

disznóvágáson részt vesz, és erkölcsi támogatásként védnökséget vállal a rendezvény 

felett a sváb hagyományőrzés érdekében. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és bejelentések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 23. 
 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 bizottsági tag3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának 16/2015.(X.05.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 

rendezendő disznóvágáson való részvételről 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 
 

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 2015. november 21-én megrendezendő 

disznóvágáson részt vesz, és erkölcsi támogatásként védnökséget vállal a rendezvény 

felett a sváb hagyományőrzés érdekében. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és bejelentések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 23. 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat 50 literes hordó megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Weinmann Antal alelnök 

 

Herling Erik: Weinmann Antal alelnök úr előterjesztésében szó van két darab tölgyfa hordó 

megrendeléséről. A Szüreti Napok illetve a Holbig Ifjak felvonulásán biztosan tudja használni 

a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ezeket a hordókat. Amikor nincs rá szükség, a 

Tájházban lesz elhelyezve. 
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Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. pontját, 

mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának …../2015. (X.05.) határozata 2 db 50 literes tölgyfa hordó megrendeléséről és 

költségeinek átvállalásáról  

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 

I. 2 db 50 literes tölgyfa hordót rendel csappal, dugóval ellátva, lakkozva bruttó 60.000,- 

ft összeghatárig az SNNÖ 2015. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Weinmann Antal alelnök 

Határidő: 2015. november 15. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának 17/2015. (X.05.) határozata 2 db 50 literes tölgyfa hordó megrendeléséről 

és költségeinek átvállalásáról  

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 

I. 2 db 50 literes tölgyfa hordót rendel csappal, dugóval ellátva, lakkozva bruttó 60.000,- 

Ft összeghatárig az SNNÖ 2015. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Weinmann Antal alelnök 

Határidő: 2015. november 15. 

 

 

3. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Herling Erik      Pócsik Viktor 

    elnök                 jkv. hitelesítő 


