
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 12-én 17.00 órakor a 

Soroksár Önkormányzatának hivatalos helyiségében (1239. Budapest, Hősök tere 12. 

tárgyalóterem) megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak:     Schirlingné Drexler Anna elnök  

 Weinmann Antal elnökhelyettes 

  Herling Erik képviselő      

  Váradi Melinda képviselő 

  Jäckl Henriett Katalin 

     Herling Anikó külsős bizottsági tag 

     dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tag 

      

      

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van:  dr. Laza Margit jegyző 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 fővel határozatképes. A 

89/2014. (X.22.) SNNÖ határozat értelmében a jegyzőkönyv állandó hitelesítője Váradi 

Melinda. 

 

Schirlingné Drexler Anna: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a meghívóban 2. napirendi 

pontként feltüntetett „Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására (2011. évi 

CXCV.tv.29.§(3) bekezdés)” napirendi pontot jogszabály-változás miatt javasolja a 

napirendek közül levenni, mert ennek megtárgyalása okafogyottá vált.  

 

Szavazásra teszi fel a 2015. január 12-ei nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat …./2015. (I.12.) határozata a 2015. január 12-

ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2015. január 12-ei ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Javaslat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. 

tv.80.§.(2) bekezdés) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. Javaslat német nyelvű prózamondó- és szavalóverseny megrendezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

3. Javaslat a „Málenkíj robot” megemlékezésre a Soroksári Nagyboldogasszony 

Templomban tartandó misére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 



4.  Javaslat a Soroksári Sváb Bál megrendezésére (2015. február 14.) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

5.  Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nemzetiségi énekkar karvezetőjének 

Megbízási Szerződésének meghosszabbítására   

 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

6. Javaslat Páneurópa Általános Iskola jótékonysági báljának költség-átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

7. Javaslat a Soroksári Nyelvi Tájkép elnevezésű pályázat kiírásával kapcsolatos 

döntésről 

 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

8. Javaslat a Deutscher kalender 2015. c. kiadvány megvásárlásáról 

 

9. Egyebek 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 1/2015. (I.12.) határozata a 2015. január 

12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2015. január 12-ei ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Javaslat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. 

tv.80.§.(2) bekezdés) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. Javaslat német nyelvű prózamondó- és szavalóverseny megrendezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

3. Javaslat a „Málenkíj robot” megemlékezésre a Soroksári Nagyboldogasszony 

Templomban tartandó misére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

4.  Javaslat a Soroksári Sváb Bál megrendezésére (2015. február 14.) 

  Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

5.  Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nemzetiségi énekkar karvezetőjének 

Megbízási Szerződésének meghosszabbítására   

 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

6. Javaslat Páneurópa Általános Iskola jótékonysági báljának költség-átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

7. Javaslat a Soroksári Nyelvi Tájkép elnevezésű pályázat kiírásával kapcsolatos 

döntésről 



 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

8. Javaslat a Deutscher kalender 2015. c. kiadvány megvásárlásáról 

 

9. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára                                           

(2011. évi CLXXIX. tv.80.§.(2) bekezdés) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 
 

Schirlingné Drexler Anna: Emlékezteti a tagokat, hogy az Együttműködési megállapodás 

2014. december 8-i Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésén megbeszélésre és elfogadásra 

került. Abban módosításra nincs szükség. Javasolja a 2014. december 8-i Együttműködési 

megállapodást (1. sz. melléklet alapján) elfogadni. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat …  /2015. (I.12.) határozat az 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 25/2014.(XI.14.) 

 Önkormányzati rendeletével elfogadott Együttműködési megállapodást a 1. számú 

 melléklet alapján elfogadja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. január 12. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2/2015. (I.12.) határozat az 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 25/2014.(XI.14.) 

Önkormányzati rendeletével elfogadott Együttműködési megállapodást a 1. számú 

melléklet alapján elfogadja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. január 12. 

 

 

 

 

 



2. napirendi pont 

Javaslat német nyelvű prózamondó- és szavalóverseny megrendezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: Az évek óta hagyománnyá vált német nyelvű prózamondó és 

szavalóverseny az idén is megrendezésre kerül a soroksári általános iskolák között. Az alsó 

tagozatosoknak 2015. január 22-én, a felső tagozatosoknak 2015. január 29-én lesz a verseny 

a Táncsics Művelődési Házban. Javasolja, hogy bruttó 200.000,- Ft összeghatárig 

Önkormányzatunk vállalja át a verseny költségeit a 2015. évi költségvetése terhére. 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint:  

 
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ……/2015.(I.12.) határozata a német nyelvű 

prózamondó és szavalóverseny megrendezésére  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. megrendezi a soroksári általános iskolák között a német nyelvű prózamondó- és 

szavalóversenyt 2015. január 22-én és január 29-én a Táncsics Mihály Művelődési 

Házban. Ennek érdekében kötelezettséget vállal bruttó 200.000.- Ft erejéig a 2015. évi 

költségvetés terhére, mely magába foglalja a szervezés és a rendezvény egyéb 

költségeit is.  

II. felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 13.  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 3/2015.(I.12.) határozata a német nyelvű 

prózamondó és szavalóverseny megrendezésére  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. megrendezi a soroksári általános iskolák között a német nyelvű prózamondó- és 

szavalóversenyt 2015. január 22-én és január 29-én a Táncsics Mihály Művelődési 

Házban. Ennek érdekében kötelezettséget vállal bruttó 200.000.- Ft erejéig a 2015. évi 

költségvetés terhére, mely magába foglalja a szervezés és a rendezvény egyéb 

költségeit is.  

II. felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 13.  

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a „Málenkíj robot” megemlékezésre a Soroksári Nagyboldogasszony 

Templomban tartandó misére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 



Schirlingné Drexler Anna: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ez a napirendi pont először 

szerepel a munkatervben. A megemlékezésről dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tag bővebb 

felvilágosítással szolgál, így átadja neki a szót. 

 

dr. Pfiszter Tamás:  A Soroksári Nagyboldogasszony Templomban február 1-én mise 

keretében lesz megemlékezés ennek az eseménynek az évfordulójáról. A mise után koszorút 

helyezünk el a templomban az emléktáblánál. Az erre vonatkozó anyagot Zsolt atyához 

eljuttatjuk.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  …../2015. (I.12.) határozata a Málenkíj Robot 

70. évfordulójáról, a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánián 2015. február 1. történő 

megemlékezés költségeinek átvállalására és a megemlékezésen való részvételről  

 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy részt vesz a Soroksári 

Nagyboldogasszony Főplébánián történő Málenkíj Robot megemlékezésen, és a 2015. 

évi költségvetése terhére bruttó 10.000,- Ft összeghatárig koszorút vásárol. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 18. 

 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  4/2015. (I.12.) határozata a Málenkíj 

Robot 70. évfordulójáról, a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánián 2015. február 1. 

történő megemlékezés költségeinek átvállalására és a megemlékezésen való részvételről  

 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy részt vesz a Soroksári 

Nagyboldogasszony Főplébánián történő Málenkíj Robot megemlékezésen, és a 2015. 

évi költségvetése terhére bruttó 10.000,- Ft összeghatárig koszorút vásárol. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 18. 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sváb Bál megrendezésére (2015. február 14.) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat megrendezi hagyományos „Sváb Bál”-ját. A rendezvény 

időpontja 2015. február 14. (szombat), helyszíne a Táncsics Művelődési Ház. A 

megemelkedett költségek miatt a rendezvényen belépő jegy vásárlásával lehet részt venni, 



amely tartalmazza a vacsorát, a tombola jegyet és asztalonként 2 üveg bort.  Véleménye 

szerint a folyamatosan emelkedő költségek miatt javasolja a belépőjegy értékét 3.000,- Ft/fő 

összegről 4.000,- Ft/fő összegre megemelni. A jegybevételből befolyt összeg a Német 

Önkormányzat bevételi oldalát növeli meg. A belépő jegyek átadása a jegyek árának csekken 

történő befizetése után kerülne átadásra. Javasolja, hogy a bál megrendezésére az SNNÖ 

bruttó 1.200.000,- Ft-ot vállaljon a 2015. évi költségvetése terhére. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  ……/2015.(I.12.) határozata a 2015. február 

14-én tartandó Sváb Bál költségeire vonatkozó kötelezettség vállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. 2015. február 14-én „Sváb Bál”- t rendez a Táncsics Mihály Művelődési Házban.  

A SNNÖ a „Sváb Bál” szervezésében részt vesz, és ennek érdekében kötelezettséget 

vállal bruttó 1.200.000.- Ft erejéig a 2015. évi költségvetés terhére, mely magában 

foglalja a báli jegyek előállítási, tiszteletjegyek és a rendezvény egyéb költségeit is 

azzal, hogy az értékesített báli jegyekből származó pénzügyi forrás az SNNÖ 2015. 

évi bevételét fogja növelni.  

II. A Sváb Bál jegyeit 4.000 Ft összegben határozza meg, amely összeg magába foglalja a 

vacsora árát is.  

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február. 27. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2015.(I.12.) határozata a 2015. február 

14-én tartandó Sváb Bál költségeire vonatkozó kötelezettség vállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. 2015. február 14-én „Sváb Bál”- t rendez a Táncsics Mihály Művelődési Házban.  

A SNNÖ a „Sváb Bál” szervezésében részt vesz, és ennek érdekében kötelezettséget 

vállal bruttó 1.200.000.- Ft erejéig a 2015. évi költségvetés terhére, mely magában 

foglalja a báli jegyek előállítási, tiszteletjegyek és a rendezvény egyéb költségeit is 

azzal, hogy az értékesített báli jegyekből származó pénzügyi forrás az SNNÖ 2015. 

évi bevételét fogja növelni.  

II. A Sváb Bál jegyeit 4.000 Ft összegben határozza meg, amely összeg magába foglalja a 

vacsora árát is.  

 

III.felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február. 27. 

 

 

 

 

 



5. napirendi pont 

Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nemzetiségi énekkar 

karvezetőjének Megbízási Szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Grassalkovich Antal Általános Iskola Igazgató Asszonya 

levélben kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a mi segítségünkkel 2014. szeptemberében 

indult nemzetiségi énekkart - a nagy sikerre való tekintettel – továbbra is működtetni 

szeretnék. Anyagi segítségünket kérte abban, hogy Önkormányzatunk Helfrich Péternével 

kössön újra Megbízási Szerződést 2015. december 31-ig. Javaslom, hogy 2015. január 1 - 

június 30. közötti, illetve 2015. szeptember 1 – 2015. december 31. közötti - összesen 10 

hónapos - időszakra bruttó 20.000,- Ft/hó + járulékai erejéig vállalja át a költségeket az 

SNNÖ a 2015. évi költségvetése terhére. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  …../2015. (I.12.) határozata a Grassalkovich 

Antal Általános Iskola nemzetiségi énekkar karvezetőjének Megbízási Szerződésének 

meghosszabbítására:  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I.  a nemzetiségi énekkar további működésére érdekében 2015. január 1 - 2015 június 

30-ig, illetve 2015. szeptember 1. – 2015. december 31-ig újra Megbízási szerződést 

köt Helfrich Péternével. A Megbízási Szerződés bruttó 20.000,- Forint/hó + járulékai 

erejéig az SNNÖ a 2015. évi költségvetése terhére magára vállalja és a fedezetet a 

költségvetésében biztosítja.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: 2015. december 31. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 6/2015. (I.12.) határozata a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola nemzetiségi énekkar karvezetőjének Megbízási 

Szerződésének meghosszabbítására:  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I.  a nemzetiségi énekkar további működésére érdekében 2015. január 1 – 2015. június 

30-ig, illetve 2015. szeptember 1. – 2015. december 31-ig újra Megbízási szerződést 

köt Helfrich Péternével. A Megbízási Szerződés bruttó 20.000,- Forint/hó + járulékai 

erejéig az SNNÖ a 2015. évi költségvetése terhére magára vállalja és a fedezetet a 

költségvetésében biztosítja.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: 2015. december 31. 

 



 

6. napirendi pont 

Javaslat Páneurópa Általános Iskola jótékonysági báljának költség-átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Páneurópa Általános Iskola Alapítványának elnöke levélben 

kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a 2015. január 24-én jótékonysági bált szervez az 

iskola alapítványa javára. Az alapítvány bevétele évről évre csökken, ezért kéri 

Önkormányzatunk segítségét. Javaslom, hogy a Páneurópa Általános Iskola jótékonysági 

báljának költségeire bruttó 100.000,- Ft-ot vállaljunk át a 2015. évi költségvetésterhére. 

 

  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ……./2015. (I.12.) határozata a Páneurópa 

Iskoláért Alapítvány jótékonysági báljának szervezésére 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

I. az SNNÖ a Páneurópa Iskoláért Alapítvány jótékonysági báljának költségeire bruttó 

100.000,- ft-ot átvállal a 2015. évi költségvetése terhére. 

II. felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére  

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 6.  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 7/2015. (I.12.) határozata a Páneurópa 

Iskoláért Alapítvány jótékonysági báljának szervezésére 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

I. az SNNÖ a Páneurópa Iskoláért Alapítvány jótékonysági báljának költségeire 

bruttó 100.000,- ft-ot átvállal a 2015. évi költségvetése terhére. 

II. felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére  

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 6.  

 

 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Nyelvi Tájkép elnevezésű pályázat kiírásával kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: átadja a szót dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tagnak. 

 



dr. Pfiszter Tamás: A nyelvi tájkép vizsgálata egy viszonylag új szociolingvisztikai kutatási 

terület. Ehhez hasonló felmérés Soroksáron, de általában a hazai német nemzetiségi körében 

eddig nem történt. Nem csak az identitásépítés eleme lehet, hanem segít abban, hogy 

megismerhessük a soroksári svábok magukról, nyelvéről és kultúrájuk továbbörökítéséről 

alkotott elképzeléseit. Eredményeképp feltárható, hogy milyen a soroksári svábok 

nyelvhasználata és ez miképpen jelenik meg a mindennapokban, de legalább ilyen érdekes a 

tájképről hiányzó elemek vizsgálata is. Miért nincsenek feliratok az utcákon, iskolákban, más 

intézményekben? Szintén a nyelvi tájképhez kötődő kutatási téma lehet annak vizsgálata, 

hogy mennyire vannak jelen az egyes nyelvek az interneten, a közösségi hálókon, a közösség 

életében? 

A kutatás a klasszikus adatgyűjtés és nyelvhasználati interjúk elkészítése mellett a vizualitásra 

fókuszál. Hivatalos útjelző táblák, a reklámtáblák, utcanevek, helynevek, kereskedelmi 

egységek feliratai és kormányzati épületek hivatalos táblái adják az adott terület, régió vagy 

városi agglomeráció nyelvi tájképét, de legalább ilyen fontos a civil szféra nyelvhasználata is. 

Akár a névjegykártyák, az étlapok, helyi facebook fórumok nyelvhasználatának vizsgálata is  

ebbe a körbe tartozik. 

 

A pályázat eredményét a későbbiekben létrejövő SNNÖ honlapon lehet majd publikálni. 

 

 A pályázatban 11-12. osztályos középiskolák vennének részt  a Kossuth Lajos Gimnáziumból 

és a Német Nemzetiségi Gimnáziumból, akiket nemcsak tanáraik, hanem az MTA 

Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa is segítene. 

 

Dr. Pfiszter Tamás felveszi a kapcsolatot az érintett iskolák vezetőivel, hogy az érdeklődő 

diákok bekapcsolódhassanak a kutatásba. Mivel egy több hónapon át zajló kutatásról van szó, 

így érdemes lehet az elismerés mellett anyagilag is elismerni a résztvevő diákok munkáját. 

Iskolánként 2-2- diák részvételére számít, diákonként 30.000,- Ft + járulékai összegű 

ösztöndíjat javasol a gyerekeknek megállapítani, melynek kifizetésére a pályázati anyag 

leadásával, de még a 2015. évben történne. Ezzel együtt kéri, hogy az előterjesztésben 

szereplő bruttó 120.000,- Ft összeget a tisztelt Képviselőtestület nettó 120.000,- Ft összeggel  

fogadja el. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ..../2015. (I.12.) határozata a Soroksári 

Nyelvi Tájkép pályázat kiírásáról 

I. az SNNÖ úgy dönt, hogy középiskolások részére kisebbségi nyelvhasználat 

feltérképezése a helyi kisközösségben, nyelvi színterek meghatározása, 

nyelvhasználati szokások megismerése, a közösség nyelvi attitűdjének 

megvizsgálása, nyelvi tájkép felállítása tárgyában Soroksári Nyelvi Tájkép 

elnevezésű pályázatot hirdet, melynek keretében a pályázatban résztvevő diákok 

díjazását a 2015. évi költségvetése terhére bruttó 120.000,- Ft összeghatárig 

vállalja. Az SNNÖ a részletes pályázati kiírás kidolgozására, a pályázat 

közzétételére, valamint a pályázat megszervezésével összefüggő feladatok 

ellátására felkéri Oktatási és Kulturális Bizottságát. A Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a határozati 

javaslat e pontjának végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtétele felől. 



Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. december 31. 

II. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a határozat I. pontja szerinti bruttó 120.000,- 

Ft kötelezettségvállalás 2015. évi költségvetésben való szerepeltetése felől. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: a 2015. évi költségvetési határozat elfogadása 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 8/2015. (I.12.) határozata a 

Soroksári Nyelvi Tájkép pályázat kiírásáról 

I. az SNNÖ úgy dönt, hogy középiskolások részére kisebbségi nyelvhasználat 

feltérképezése a helyi kisközösségben, nyelvi színterek meghatározása, 

nyelvhasználati szokások megismerése, a közösség nyelvi attitűdjének 

megvizsgálása, nyelvi tájkép felállítása tárgyában Soroksári Nyelvi Tájkép 

elnevezésű pályázatot hirdet, melynek keretében a pályázatban résztvevő diákok 

díjazását a 2015. évi költségvetése terhére bruttó 120.000,- Ft összeghatárig 

vállalja. Az SNNÖ a részletes pályázati kiírás kidolgozására, a pályázat 

közzétételére, valamint a pályázat megszervezésével összefüggő feladatok 

ellátására felkéri Oktatási és Kulturális Bizottságát. A Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a határozati 

javaslat e pontjának végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtétele felől. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. december 31. 

 

II. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a határozat I. pontja szerinti bruttó 120.000,- 

Ft kötelezettségvállalás 2015. évi költségvetésben való szerepeltetése felől. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: a 2015. évi költségvetési határozat elfogadása 

 

 

 

8. napirendi pont 

        Javaslat a Deutscher kalender 2015. c. kiadvány megvásárlásáról 

 

Schirlingné Drexler Anna: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy kiadásra került a német 

nyelvű Deutscher kalender kiadvány. Ezt a színes, tartalomban gazdag könyvet szeretné a 

közelgő vers-és prózamondó verseny zsűritagjainak, a német nemzetiséggel foglalkozó 

kerületi intézmények vezetőinek ajándékozni.  

Javasolja, hogy 50 darab Deutscher kalender 2015, c. kiadvány vásárlására bruttó 60.000,- ft-

ot vállaljon magára az SNNÖ a 2015. évi költségvetése terhére. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontját, 

mely szerint: 

 



 

Határozati javaslat 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ……/2015.(I.12.) határozata a Deutscher 

kalender 2015. c. kiadvány  megvásárlására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. ajándékozás céljából 50 db Deutscher kalender 2015, c. kiadványt vásárol, melynek 

költsége bruttó 60.000.- Ft. Ezt a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 

II. felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 13.  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 9/2015.(I.12.) határozata a Deutscher 

kalender 2015. c. kiadvány  megvásárlására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. ajándékozás céljából 50 db Deutscher kalender 2015, c. kiadványt vásárol, melynek 

költsége bruttó 60.000.- Ft. Ezt a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 

II. felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. február 13.  

 

 

9. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

 

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

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Schirlingné Drexler Anna    Váradi Melinda 

                    elnök        jkv. hitelesítő 


