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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottságának 2015. 

november 02-án 16.45 órakor a Budapest, XXIII. Grassalkovich út 122-124. sz. alatti 

Táncsics Művelődési Házban 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. november 02-ai Hagyományőrző Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Soroksári Sváb Tájház nyitva tartásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat Német Nemzetiségi Karácsony megszervezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

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 18/2015. (XI.02.) határozata a 2015. november 02-ai bizottsági ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hagyományőrző 

Bizottsága a 2015. november 02-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Javaslat a Soroksári Sváb Tájház nyitva tartásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat Német Nemzetiségi Karácsony megszervezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

3. Egyebek 
 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sváb Tájház nyitva tartásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Herling Erik: A sváb Tájház nyitvatartási rendjének a megállapítása az Együttműködési 

Megállapodás szerint az SNNÖ hatáskörébe tartozik. Ezért Elnök asszony azt javasolta, hogy 

a soroksári Helytörténeti Múzeummal részben egy időben legyen nyitva a tájház is a közönség 

számára.  
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Ezért holnaptól, 2015. november 3. napjától a Tájház szerdai napokon lenne nyitva az 

alábbiak szerint: délelőtt bejelentkezés alapján, délután 14-18-ig. Hétvégén is csak 

bejelentkezés alapján. Ha a szerdai nap ünnepnapra esik, abban az esetben a Tájház is zárva 

tart. A nyári szünetben igény szerint tartanánk nyitva, az SNNÖ honlapján feltüntetett 

telefonszámon történő bejelentkezés szerint. 

 

Schirlingné Drexler Anna: azzal egészítené ki elnök urat, hogy a Helytörténeti Múzeummal 

és a Galéria’ 13 vezetőjével egyeztetve lett a szerda délutáni nyitva tartás abból a célból, ha 

esetleg olyan csoport vagy bejelentkezők lesznek, akik mindhárom intézményt meg szeretnék 

nézni, akkor ezt lehetővé tudjuk tenni. 

 

Herling Erik: megköszöni elnök asszony kiegészítését.  

 

Pócsik Viktor: kérdezi, hogy a Tájház nyitva tartását személyzetileg kivel biztosítjuk? 

 

Schirlingné Drexler Anna: tájékoztatja Pócsik Viktort, hogy Ő szokott jelen lenni, illetve ha 

Ő nem ér rá, a Várnai Zsuzsa. 

 

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

További 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.(XI.02.) határozata a Soroksári Sváb Tájház nyitva tartásáról 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I. 2015. november 3-tól a Sváb Tájház szerdai napokon tart nyitva – délelőtt 

bejelentkezés alapján, délután 14.00-18.00-ig. A Tájház hétvégén csak bejelentkezés 

alapján tart nyitva, nyári szünetben igény szerint, szintén bejelentkezés alapján tart 

nyitva. A Tájház ünnepnapokon zárva tart. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 2. 

 

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 19/2015.(XI.02.) határozata a Soroksári Sváb Tájház nyitva tartásáról 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I. 2015. november 3-tól a Sváb Tájház szerdai napokon tart nyitva – délelőtt 

bejelentkezés alapján, délután 14.00-18.00-ig. A Tájház hétvégén csak bejelentkezés 

alapján tart nyitva, nyári szünetben igény szerint, szintén bejelentkezés alapján tart 

nyitva. A Tájház ünnepnapokon zárva tart. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 2. 
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2. napirendi pont 

Javaslat a Német Nemzetiségi Karácsony megszervezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Herling Erik: ahogy az már tavalyi évben is, ebben az évben is az SNNÖ megrendezi a 

„Német Nemzetiségi Karácsony” ünnepségét, melyet 2015. december 9-én (szerdán) 16.00 

órai kezdettel tart a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Az idei évben is az önkormányzat 

az idős soroksári lakosok illetve nagycsaládosok megajándékozását tervezi bruttó 3.000,- ft-os 

Auchan ajándék-kártya formájában, és az ünnepség után vendégül látja őket süteménnyel, 

üdítővel. 

Elnök Asszony bruttó 400.000,- ft összeget javasol az előterjesztésében, mely bruttó 

300.000,- Ft 100-105 db ajándékkártyából áll, illetve a vendégek részére süteményből, 

szendvicsből és üdítőkből áll. 
 

Schirlingné Drexler Anna: azt szeretné kérni a tagoktól, hogy akiről hallanak, vagy 

tudomásuk van arról, hogy szüksége lehet erre a kis anyagi segítségre, azt jelezzék elnök 

asszony felé, hogy senki ne maradjon ki az idén sem az ajándékozásból.  
 

Herling Erik: megköszöni elnök asszony hozzászólását. 
 

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.(XI.02.) sz. határozata a Német Nemzetiségi Karácsony költségeinek 

vállalásáról 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

I. 2015. december 9-én 16.00 órai kezdettel a Táncsics Művelődési Házban megrendezi 

a „Német Nemzetiségi Karácsony” ünnepségét, melynek keretében kerül sor a 

soroksári sváb idős lakosok illetve nagycsaládosok megajándékozására. Az 

ünnepségen történő ajándékozás és vendéglátás költségeit bruttó 400.000.- Ft 

összegben (3.000,- Ft értékű Auchan ajándékkártya/fő) magára vállalja a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. december 20. 

 

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 20/2015.(XI.02.) sz. határozata a Német Nemzetiségi Karácsony 

költségeinek vállalásáról 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

I. 2015. december 9-én 16.00 órai kezdettel a Táncsics Művelődési Házban megrendezi 

a „Német Nemzetiségi Karácsony” ünnepségét, melynek keretében kerül sor a 

soroksári sváb idős lakosok illetve nagycsaládosok megajándékozására. Az 

ünnepségen történő ajándékozás és vendéglátás költségeit bruttó 400.000.- Ft 

összegben (3.000,- Ft értékű Auchan ajándékkártya/fő) magára vállalja a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetése terhére. 
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II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. december 20. 

 

 

3. napirendi pont 

Egyebek 

 

Schirlingné Drexler Anna: tájékoztatja a Hagyományőrző Bizottság tagjait, hogy a Méta 

utcából egy felajánlás érkezett. A leendő adományozó telefonbeszélgetés alapján elmondta, 

hogy a sváb házakban préseltek is, ezért hagyományőrzés céljából felajánlott számunkra egy 

prést. Javasolja, hogy a későbbiekben szülessen arról döntés, hogy a prés a Tájházba kerüljön-

e elhelyezésre vagy a Helytörténeti Múzeumba úgy, mint a korábban felajánlásból elhelyezett 

söprű kötőgép. 

 

Herling Erik: egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést 

bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Herling Erik      Pócsik Viktor 

    elnök                 jkv. hitelesítő 


