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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készültt a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottságának 

2017. március 13-án 16.45 órakor a Soroksár Önkormányzatának hivatalos helyiségében 

(1239 Budapest, Hősök tere 12. tárgyalóterem) megtartott üléséről 
 

Jelen vannak:    Herling Erik elnök 

      Pócsik Viktor bizottsági tag 

  Herling Anikó 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 2017. március 13-ai Hagyományőrző Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására   

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

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 5/2017. (III.13.) határozata a 2017. március 13-ai bizottsági ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hagyományőrző 

Bizottsága a 2017. március 13-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására   

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Egyebek 
 

1. napirendi pont 

Javaslat a Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

 

Herling Erik: A már hagyománynak tekinthető Húsvéti, és Úrnapi körmenetek az idén sem 

maradnak el a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezéséből. A Húsvéti 

Körmenet 2017. április 15-én 17.00 órakor, az Úrnapi Körmenet 2017. június 18-án 9.00 

órakor lesz, melyre minden tag részvételére számít. 
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Elnök asszony javasolja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetése terhére bruttó 2 x bruttó 200.000,- Ft összeghatárig vállalja át a Húsvéti, és 

Úrnapi körmenetek költségeit. 

 

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 …/2017.(III.13.) határozata a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és 

annak kötelezettségvállalására 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I.   a helyi német nemzetiségi közösségnek a településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatai körében részt vesz a 2017. 

évi Húsvéti és Úrnapi Körmeneten, melynek zenés kíséreteit egyenként bruttó 

200.000,- Ft összeghatárig, összesen bruttó 400.000,- Ft (2 x bruttó 200.000,- Ft) 

összeghatárig a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetésének terhére magára vállalja.  

III.   felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a rendezvényen való részvétel és 

közreműködésével kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá, hogy a 2017. évi 

költségvetésben a reklám és propaganda sorról kerüljön az összeg kifizetésre. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. június 30. 

 

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 6/2017.(III.13.) határozata a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való 

részvételre és annak kötelezettségvállalására 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I.   a helyi német nemzetiségi közösségnek a településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatai körében részt vesz a 2017. 

évi Húsvéti és Úrnapi Körmeneten, melynek zenés kíséreteit egyenként bruttó 

200.000,- Ft összeghatárig, összesen bruttó 400.000,- Ft (2 x bruttó 200.000,- Ft) 

összeghatárig a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetésének terhére magára vállalja.  

 

II.   felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a rendezvényen való részvétel és 

közreműködésével kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá, hogy a 2017. évi 

költségvetésben a reklám és propaganda sorról kerüljön az összeg kifizetésre. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. június 30. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésén való részvételre 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Herling Erik: A soroksári svábok kitelepítésének 71. évfordulójára emlékezik a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 7-én. A megemlékezést és a koszorúzást a 
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70. évforduló alkalmából a Hősök terén állított emlékműnél fogja megtartani. Erre az 

eseményre elnök asszony a 2017. évi költségvetés terhére bruttó 50.000,- Ft-ot javasol a 

költségeinek átvállalására és kéri a Képviselő-testületet hogy a megemlékezésen vegyenek 

részt.  

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-testületének  ……/2017.(III.13.) 

határozata a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésén való részvételre 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2017. évben is megemlékezik a 71 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről. Az ehhez szükséges költséget az SNNÖ 2017. évi 

költségvetése terhére bruttó 50.000,- Ft összeghatárig állapítja meg. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. május 31. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  7/2017.(III.13.) 

határozata soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésén való részvételre 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2017. évben is megemlékezik a 71 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről. Az ehhez szükséges költséget az SNNÖ 2017. évi 

költségvetése terhére bruttó 50.000,- Ft összeghatárig állapítja meg. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. május 31. 

 

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 


