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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készültt a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottságának 

2018. március 12-én 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 

 

Az ülésen elfogadott határozatok: 
 

Határozat száma Megjelölt feladat – határozat tartalma Költségvetési 

vonzat 

8/2018. (III.12.) Napirendi pontok elfogadása - 

 

9/2018. (III.12.) 

Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezésről 

 

- 

 

10/2018.(III.12.) 

Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezés költségeinek átvállalásáról 

 

 

bruttó 100.000,- Ft 

 

11/2018.(III.12.) 

Tervezz/Süss a Tájházban! programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához szükséges 

anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek 

vállalásáról 

 

 

bruttó 60.000,- Ft 

 

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 2018. március 12-ei Hagyományőrző Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a „Tervezz/Süss a Tájházban!” programsorozat 2018. évi megvalósításához 

szükséges anyagok vásárlásáról 

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 8/2018. (III.12.) határozata a 2018. március 12-ei bizottsági ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hagyományőrző 

Bizottsága a 2018. március 12-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Javaslat a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a „Tervezz/Süss a Tájházban!” programsorozat 2018. évi megvalósításához 

szükséges anyagok vásárlásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Egyebek 
 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

 

Herling Erik: 2018. május 6-án rendezi meg az SNNÖ a Kitelepítés megemlékezést 

Soroksáron a Hősök terén, a Nagyboldogasszony Főplébánia mögötti emlékműnél. Elnök 

asszony kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy vegyenek részt a megemlékezésen és a 

koszorúzáson. 
 

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 …/2018.(III.12.) határozata a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezésről  

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

 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án megemlékezik a 72 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről, és részt vesz a megemlékezési ünnepségen, és annak 

előkészületeiben.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna   

Határidő: 2018. május 6. 
 

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 9/2018.(III.12.) határozata a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából 

tartandó megemlékezésről  

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

 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án megemlékezik a 72 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről, és részt vesz a megemlékezési ünnepségen, és annak 

előkészületeiben.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
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  Felelős: Schirlingné Drexler Anna   

  Határidő: 2018. május 6. 
 

Herling Erik: A 2018. május 6-án tartandó Kitelepítés megemlékezés zökkenőmentes 

megrendezéséhez bruttó 100.000,- Ft költségeket az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére 

magára vállalja. 

 

 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 …/2018.(III.12.) határozata Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezés költségeinek átvállalásáról 

 A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án 10.00 órakor megemlékezik a 72 

évvel ezelőtti soroksári svábok kitelepítéséről, és az ehhez szükséges költségeket az 

SNNÖ 2018. évi költségvetése terhére bruttó 100.000,- Ft összeghatárig átvállalja. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. 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-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának 10/2018.(III.12.) határozata Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezés költségeinek átvállalásáról 

 A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án 10.00 órakor megemlékezik a 72 

évvel ezelőtti soroksári svábok kitelepítéséről, és az ehhez szükséges költségeket 

az SNNÖ 2018. évi költségvetése terhére bruttó 100.000,- Ft összeghatárig 

átvállalja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 31. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a „Tervezz/Süss a Tájházban!” programsorozat 2018. évi megvalósításához 

szükséges anyagok vásárlásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Herling Erik: A több, mint két éve tartó „Tervezz a Tájházban!” programsorozat tavaly 

kiegészült a „Süss a Tájházban!”  keretei között szervezett programokkal is. A programoknak 

változatlanul nagy sikere van. A lebonyolításukhoz szükséges anyagok beszerzéséhez (élelmiszer 

alapanyagok beszerzése, üdítőitalok, kóstoltatáshoz szükséges eldobható anyagok beszerzése, 
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stb), továbbá a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében évi bruttó 60.000,- ft-ot 

vállaljon át az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére. 

 

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 …/2018.(III.12.) határozata a Tervezz/Süss a Tájházban! programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához szükséges anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek 

vállalásáról 
 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
 
 

I.  a Tervezz/Süss a Tájházban! keretei között szervezett programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához, az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok alapján bruttó 60.000,- Ft 

összeghatárig biztosít keretösszeget, melyből anyagokat vásárol 2018. évi költségvetése 

terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyeztetések elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. december 31. 

 

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 11/2018.(III.12.) határozata a Tervezz/Süss a Tájházban! programok 2018. 

évi rendezvényeinek lebonyolításához szükséges anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek 

vállalásáról 

A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
 

I.  a Tervezz/Süss a Tájházban! keretei között szervezett programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához, az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok alapján bruttó 60.000,- Ft 

összeghatárig biztosít keretösszeget, melyből anyagokat vásárol 2018. évi költségvetése 

terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyeztetések elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. december 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 


