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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 

2018. szeptember 10-én 16.30 órakor a Soroksár Önkormányzatának hivatalos 

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

Jelen vannak:    

Váradi Melinda  

Jäckl Henriett bizottsági tag   

dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag 

 

Távollétét előre jelezte:  -   
 

Jegyző megbízásából jelen van: dr. Dallos Andrea kamarai jogtanácsos 
 

Az ülésen elfogadott határozatok: 
 

Határozat száma Megjelölt feladat – határozat tartalma Költségvetési 

vonzat 

17/2018. (IX.10.) napirendi pontjok módosításáról - 

18/2018. (IX.10.) módosított napirendi pontok elfogadása - 

19/2018. (IX.10.) október 6-ai megemlékezésen való részvétel - 

 

Váradi Melinda: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 4/2014. (XII.08.) sz. 

határozata alapján állandó jegyzőkönyv hitelesítő Jäckl Henriett. 

 

A hirdetményben szereplő napirendi pontokhoz egy módosítást javasol. 

Kéri, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság a napirendjéről vegye le a „Javaslat a 

Soroksári Fehérasztal Társaság Esztergomba történő kirándulásuk költségének 

átvállalására” c. napirendi pontot, mert sajnálatos módon az utazás technikai okok miatt 

meghiúsult, és a kérelmező nem kívánja kérelmét fenntartani. 

 

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

 

„Az Oktatási és Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy 2018. szeptember 10-ei napirendi 

pontja közül leveszi és nem tárgyalja a „Javaslat a Soroksári Fehérasztal Társaság 

Esztergomba történő kirándulásuk költségének átvállalására” c. napirendi pontot.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

17/2018. (IX.10.) határozata a 2018. szeptember 10-ei bizottsági ülésen tárgyalandó 

napirendi pontok módosításának elfogadásáról 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy 2018. szeptember 10-ei napirendi pontja 

közül leveszi és nem tárgyalja a „Javaslat a Soroksári Fehérasztal Társaság Esztergomba 

történő kirándulásuk költségének átvállalására” c. napirendi pontot. 

 

Váradi Melinda:  

 

Szavazásra teszi fel a 2018. szeptember 10-ei Oktatási és Kulturális Bizottság módosított 

napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási és Kulturális 

Bizottságának …./2018. (IX.10.) határozata a 2018. szeptember 10-ei bizottsági ülésének 

módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és 

Kulturális Bizottsága a 2018. szeptember 10-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak 

szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Javaslat a 2018. október 6-ai megemlékezésen való részvételre   

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Egyebek 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási és 

Kulturális Bizottságának 18/2018. (IX.10.) határozata a 2018. szeptember 10-ei 

bizottsági ülésének módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és 

Kulturális Bizottsága a 2018. szeptember 10-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak 

szerint fogadja el: 
  

1. Javaslat a Javaslat a 2018. október 6-ai megemlékezésen való részvételre   

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a 2018. október 6-ai megemlékezésen való részvételre   
Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Váradi Melinda: Soroksár Önkormányzata ebben az évben is megemlékezést tart az Aradi 

Vértanúk emlékére. A rendezvény 2018. október 5-én 17.00 órakor lesz a Hősök terén, az 

emlékműnél. Elnök asszony kéri, hogy az Oktatási Bizottság lehetősége szerint vegyen részt 

az eseményen.   

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 Oktatási és Kulturális Bizottságának 

…/2018. (IX.10.) határozata a 2018. október 6-ai megemlékezésen való részvételről  

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

I. A nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében 2018. október 5-én 

17.00 órai kezdettel részt vesz az aradi vértanúk napja alkalmából a soroksári Hősök 

terén rendezendő megemlékezésen.  

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. október 5. 
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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 Oktatási és Kulturális Bizottságának 

19/2018. (IX.10.) határozata a 2018. október 6-ai megemlékezésen való részvételről  

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

I. A nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében 2018. október 5-én 

17.00 órai kezdettel részt vesz az aradi vértanúk napja alkalmából a soroksári Hősök 

terén rendezendő megemlékezésen.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. október 5. 

 

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

    Váradi Melinda        Jäckl Henriett    

                      elnök        jkv. hitelesítő 


