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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

2015. február 16-án 16.30 órakor a Soroksár Önkormányzatának hivatalos helyiségében 

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

 

 

Jelen vannak:    Jäckl Henriett külsős bizottsági tag 

      dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tag 

  

 

Jegyző megbízásából jelen van: Lentiné Györky Erika aljegyző 

 

 

Jäckl Henriett: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Váradi Melinda elnök előre 

jelezte távolmaradását. Bejelenti, hogy az SZMSZ alapján ő, mint korelnök, vezeti le az ülést. 

   

 

Megállapítja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2 fővel határozatképes.  

 

 Jäckl Henriett: Váradi Melinda elnök távolmaradása miatt a 2015. február 16-i ülésre 

jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani, mivel az állandó jegyzőkönyv hitelesítő 

korelnökként vezeti az ülést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Pfiszter Tamást javasolja. 

 

dr. Pfiszter Tamás: Bejelenti érintettségét. 

 

Jäckl Henriett: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

szóló döntés tárgyalása során  – érintettsége miatt – kizárja a szavazásból dr. Pfiszter Tamást.  

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból dr. Pfiszter 

Tamást. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 0 igennel, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

nem zárta ki dr. Pfiszter Tamást a szavazásból.  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága 

1/2015.(II.16.) határozata dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tag szavazásból való 

kizárásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága szavazásból 

való kizárásról szóló döntés tárgyalása során – érintettsége miatt – úgy dönt, hogy nem zárja 

ki a szavazásból dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tagot. 

 

 

Jäckl Henriett: szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a 2015. február 16-ai ülés 

jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tagot javasolja.  
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága 

2/2015. (II.16.) határozata dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tag jegyzőkönyv 

hitelesítőjének megválasztásáról  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága úgy dönt, 

hogy a 2015. február 16-ai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Pfiszter Tamás külsős 

bizottsági tagot választja. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

 

Szavazásra teszi fel a 2015. február 16-ai Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  

 
1. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére annak érdekében, hogy a közösségi 

szolgálat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatnál (SNNÖ) történő 

tevékenységgel is ellátható legyen 

 Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

2. Egyebek 

 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága 

3/2015. (II.16.) határozata a 2015. február 16-ai bizottsági ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző Bizottsága a 2015. február 

16-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére annak érdekében, hogy a közösségi 

szolgálat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatnál (SNNÖ) történő 

tevékenységgel is ellátható legyen 

 Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

2.  Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat együttműködési megállapodás kötésére annak érdekében, hogy a közösségi 

szolgálat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatnál (SNNÖ) történő 

tevékenységgel is ellátható legyen 

Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 

Jäckl Henriett: tájékoztatja a tagokat, hogy az előző SNNÖ ülésein megbeszéltek szerint 

elkészült az Együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés, mely a Budapest 

XX. kerületi Kossuth Lajos Gimnáziummal és a Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi 



3 

 

Gimnázium és Kollégiummal kerülne aláírásra a közösségi szolgálatra történő tevékenységre 

vonatkozóan.  

Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztést fogadja el. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot mely szerint:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és 

Kulturális Bizottsága ……/2015.(II.16) határozata a „Javaslat együttműködési megállapodás 

kötésére annak érdekében, hogy a közösségi szolgálat a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnál (SNNÖ) történő tevékenységgel is ellátható legyen” előterjesztésének 

elfogadásáról 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

 I. Együttműködési megállapodást kössön a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi 

Gimnázium és Kollégiummal, valamint a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos 

Gimnáziummal diákjaiknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben előírt 

közösségi szolgálatának teljesítése érdekében.  

 

II. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérje fel az elnököt, hogy intézkedjen 

a határozati javaslat e pontjának végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtétele felől. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási 

és Kulturális Bizottsága 4/2015.(II.16) határozata a „Javaslat együttműködési 

megállapodás kötésére annak érdekében, hogy a közösségi szolgálat a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzatnál (SNNÖ) történő tevékenységgel is ellátható legyen” 

előterjesztésének elfogadásáról 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

 I. Együttműködési megállapodást kössön a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi 

Gimnázium és Kollégiummal, valamint a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos 

Gimnáziummal diákjaiknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben előírt 

közösségi szolgálatának teljesítése érdekében.  

 

II. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérje fel az elnököt, hogy intézkedjen 

a határozati javaslat e pontjának végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtétele felől. 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

             Jäckl Henriett       dr. Pfiszter Tamás 

                    korelnök        jkv. hitelesítő 


