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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készültt a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottságának 

2018. május 07-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 

12/2018. (V.07.) Napirendi pontok elfogadása - 

 

13/2018. (V.07..) 
„Holbig Ifjak felvonulás” megszervezésére, azon 

való részvételre 

 

- 

 

14/2018.(V.07.) 
„Holbig Ifjak felvonulás” megszervezésére, azon 

való részvételre 

 

 

bruttó 550.000,- Ft 

 

 

Tájékoztató a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

felé észrevétel benyújtásával kapcsolatosan a 

nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi 

feladatalapú támogatása tárgyában 

 

- 

 

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. május 07-ei Hagyományőrző Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a „Holbig Ifjak” felvonulás rendezvény megszervezésére, azon való 

részvételre és a program költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

2. Tájékoztató a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtásával 

kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatása 

tárgyában 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

3. Egyebek 
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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 12/2018. (V.07.) határozata a 2018. május 07-ei bizottsági ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hagyományőrző 

Bizottsága a 2018. május 07-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Javaslat a „Holbig Ifjak” felvonulás rendezvény megszervezésére, azon való 

részvételre és a program költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Tájékoztató a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtásával 

kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatása 

tárgyában 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a „Holbig Ifjak” felvonulás rendezvény megszervezésére, azon való részvételre és a 

program költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

 

Herling Erik: Ebben az évben is megrendezésre kerül a hagyományos Holbig Ifjak 

felvonulás, melynek időpontja 2018. június 3-án lesz. A menet 15.00 órakor indul és a 

Táncsics Mihály Művelődési Házban lesz az esti, a jó hangulat alapján akár az éjszakába 

nyúló táncos program. Elnök asszony kéri az SNNÖ tagjait, hogy az előkészületekben és a 

programon lehetőség szerint vegyenek részt. 
 

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.(V.07.) határozata a ,Holbig Ifjak felvonulás” megszervezésére, azon 

való részvételre 

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

I. - a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében - megszervezi 

és részt vesz 2018. június 03-án a ,,Holbig Ifjak” hagyományőrző felvonulásán. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. június 30. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hagyományőrző 

Bizottságának 13/2018. (V.07.) határozata a  „Holbig Ifjak felvonulás” megszervezésére, 

azon való részvételre 

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

 

I. - a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében - 

megszervezi és részt vesz 2018. június 03-án a ,,Holbig Ifjak” 

hagyományőrző felvonulásán. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. június 30. 
 

Herling Erik: A felvonulás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében elnök asszony javasolja, 

hogy a költségeket bruttó 550.000,- Ft összeghatárig vállalja át az SNNÖ. 
 

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.(V.07.) határozata ,Holbig Ifjak felvonulás” költségeinek 

átvállalásáról 

 A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. - a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében –2018. 

június 03-án tartandó a ,,Holbig Ifjak” felvonulásának lebonyolításához a 

szükséges költségeket az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére bruttó 

550.000,- Ft összeghatárig átvállalja. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. 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 14/2018.(V.07.) határozata ,Holbig Ifjak felvonulás” költségeinek 

átvállalásáról 

 A Hagyományőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. - a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében –2018. 

június 03-án tartandó a ,,Holbig Ifjak” felvonulásának lebonyolításához a 

szükséges költségeket az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére bruttó 

550.000,- Ft összeghatárig átvállalja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. június 30. 
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2. napirendi pont 

Tájékoztató a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtásával 

kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Herling Erik: Elnök asszony előterjesztésében előadja, hogy az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő felé határidőn belül észrevételt nyújtott be az SNNÖ a feladatalapú 

támogatás tárgyában az SNNÖ-nek megítélt 65 pont miatt. Ezt a beadványt felülvizsgálták és 

az előzőekben megítélt 65 pont helyett 86 pontot ért el az SNNÖ. 

Ez az előterjesztés csak tájékoztató jellegű, döntést nem igényel. 

Kéri a tájékoztatás elfogadását.  

 

A Hagyományőrző Bizottság a tájékoztatást elfogadta.  

 
 

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 


