
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. március 23-án 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      

  

    Herling Anikó külsős bizottsági tag     

      

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogász 

 

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

hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 fővel határozatképes. A 89/2014. 

(X.22.) SNNÖ határozat értelmében a jegyzőkönyv állandó hitelesítője Váradi Melinda. 

 

Az állandó jegyzőkönyv hitelesítő Váradi Melinda előre jelezte távolmaradását, ezért a 2015. 

március 23-ai rendkívüli ülésre ezért Herling Eriket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Herling Erik: bejelenti érintettségét. 

 

Schirlingné Drexler Anna: szavazásra teszi fel a javaslatot Herling Erik szavazásból való 

kizárásáról.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból Herling Eriket. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 nem szavazattal Herling Eriket nem zárja ki a 

szavazásból.  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 35/2015.(III.23.) 

határozata Herling Erik szavazásból való kizárásáról 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy érintettsége miatt nem zárja ki 

a szavazásból Herling Erik képviselőt.  

 
Schirlingné Drexler Anna: szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a 2015.március 23-

ai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Herling Eriket javasolja.  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 36/2015.(III.23.) 

határozata jegyzőkönyv hitelesítő választásáról  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2015. 

március 23-ai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Herling Erik képviselőt választja. 

 

Schirlingné Drexler Anna: Szavazásra teszi fel a 2015. március 23-ai nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  



 

 

1. Javaslat kötelezettségvállalásra Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. Javaslat bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártya kiadásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

3. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Hagyományőrző Vegyes Dalkör busz-

költségeinek átvállalására  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 37/2015. (III.23.) 

határozata a 2015. március 23-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. március 23-ai ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Javaslat kötelezettségvállalásra Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. Javaslat bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártya kiadásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

3. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Hagyományőrző Vegyes Dalkör busz-

költségeinek átvállalására  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat kötelezettségvállalásra Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre Előterjesztő: 

Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: mint ahogy ezt évek óta tesszük, a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat idén is részt vesz a Húsvéti és Úrnapi körmeneten. Mindenki részvételére 

számít. Javasolja továbbá, hogy a két körmeneten biztosítsuk a zenés kíséretet és ennek bruttó 

400.000,- ft összegű költségeit az SNNÖ vállalja magára 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 képviselő testületének…./2015. (III.23.) 

határozata kötelezettség vállalására a Húsvéti és Úrnapi Körmenet költségeinek biztosítására: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  



I.   részt vesz  a Húsvéti és Úrnapi Körmeneten, melynek zenés kíséreteinek költségeit 

bruttó 400.000,- Ft összeghatárig a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2015. évi költségvetésének terhére magára vállalja.  

II.   felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon a rendezvény közreműködésével 

kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá hogy a 2015. évi költségvetésben a 

reklám és propaganda sorról kerüljön az összeg kifizetésre. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. április 15. 

 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 38/2015. (III.23.) 

határozata kötelezettség vállalására a Húsvéti és Úrnapi Körmenet költségeinek 

biztosítására: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

I.   részt vesz  a Húsvéti és Úrnapi Körmeneten, melynek zenés kíséreteinek 

költségeit bruttó 400.000,- Ft összeghatárig a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére magára vállalja.  

II.   felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon a rendezvény közreműködésével   

kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá hogy a 2015. évi költségvetésben a 

reklám és propaganda sorról kerüljön az összeg kifizetésre. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. április 15. 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártya kiadásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: Mint az már mindenki előtt ismeretes, a tavaly karácsonyi 

ünnepségünk alkalmából idős vagy nagycsaládos soroksári vendégeinket megajándékoztunk 

egy-egy bruttó 3.000,- ft értékű Auchan utalvánnyal. Egy idős néni időközben meghalt, nem 

tudtuk átadni neki a kártyát. Ezért a múlt havi ülésünkön abban döntöttünk, hogy 

visszaváltjuk ezt a kártyát és befizetjük a számlánkra ezt az összeget. Az ügyintézéskor került 

ki, hogy a soroksári Auchan áruház számítógépes rendszere ezt nem teszi lehetővé. Ezért 

javaslom, hogy a tavaly decemberi listánkon szereplő idősek vagy nagycsaládosok közül egy 

személynek vagy családnak adjuk át a megmaradt kártyát. Továbbá javaslom, hogy a március 

9-i ülésünkkor a visszaváltásról döntött 31/2015. (III.9.)-i határozatot helyezzük hatályon 

kívül. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az alábbiak 

szerint:  

 



A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének …/2015. (III.23.) 

határozata a 31/2015. (III.9.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

a 31/2015. (III.9.) határozatát hatályon kívül helyezi.   

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének …/2015. (III.23.) 

határozata bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártya több gyermeket nevelő családnak vagy 

nehéz helyzetben lévő nyugdíjasnak való  kiadásáról 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. a bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártyát egy soroksári nagycsaládos vagy nehéz 

helyzetben lévő nyugdíjas részére átadja.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2015. április 15. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 39/2015. (III.23.) 

határozata a 31/2015. (III.9.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

a 31/2015. (III.9.) határozatát hatályon kívül helyezi.   

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 40/2015. (III.23.) 

határozata bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártya több gyermeket nevelő családnak 

vagy nehéz helyzetben lévő nyugdíjasnak való  kiadásáról 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. a bruttó 3.000,- Ft értékű Auchan kártyát egy soroksári nagycsaládos vagy nehéz 

helyzetben lévő nyugdíjas részére átadja.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2015. április 15. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Hagyományőrző Vegyes Dalkör busz-költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Schirlingné Drexler Anna:  A Német Nemzetiségi Vegyes Dalkör képviselője levélben 

kereste meg Önkormányzatunkat, hogy 2015. április 11-én Tát községben német nemzetiségi 



dalos találkozón vesznek részt. A busszal történő utazásukhoz kérik Önkormányzatunk anyagi 

segítségét. 

Javaslom, hogy a 2015. évi költségvetésünk terhére bruttó 70.000,- Ft összeghatárig vállaljuk 

át a Vegyes Dalkör utazási költségeit. 

 

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

mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőt testülete…../2015. (III.23.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Hagyományőrző Vegyes Dalkör utazási 

költségeinek átvállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

 

I. bruttó 70.000,- Ft összegben magára vállalja a Soroksári Hagyományőrző Vegyes Dalkör 

Tátra szervezett utazásának buszköltségét a 2015.évi költségvetésének terhére. 

II.  Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. április 25. 

 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőt testülete 41/2015. (III.23.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Hagyományőrző Vegyes Dalkör utazási 

költségeinek átvállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

 

I. bruttó 70.000,- Ft összegben magára vállalja a Soroksári Hagyományőrző Vegyes 

Dalkör Tátra szervezett utazásának buszköltségét a 2015.évi költségvetésének 

terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. április 25. 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

         Schirlingné Drexler Anna        Herling Erik 

                    elnök         jkv. hitelesítő 


