
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 22-én 8.00 órakor 

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

tárgyalóterem) megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:     Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Weinmann Antal alelnök 

 Váradi Melinda képviselő 

    

         

Távolmaradását előre jelezte:  Herling Erik képviselő    

Pócsik Viktor bizottsági tag  

Jäckl Henriett bizottsági tag 

Herling Anikó bizottsági tag 

dr. Pfiszter Tamás 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.  

Szavazásra teszi fel a 2015. szeptember 22-ei nemzetiségi önkormányzat rendkívüli 

Képviselő-testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  

 

1. Javaslat a Michelisz József költő életmű kötetének megjelenéséhez nyújtandó 

költség átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. Javaslat a Frey Mária írónő vendégül látásának költség 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 112/2015. 

(IX.22.) határozata a 2015. szeptember 22-ei képviselő-testületi ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-ei 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Javaslat a Michelisz József költő életmű kötetének megjelenéséhez nyújtandó költség 

átvállalására 

             Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. Javaslat a Frey Mária írónő vendégül látásának költség átvállalására 

    Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 



 

1. napirendi pont 

Javaslat a Michelisz József költő életmű kötetének megjelenéséhez nyújtandó költség 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Filantróp Társaság Barátság Egyesület képviselője levélben 

kért anyagi segítséget a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattól. A 60 éves Michelisz 

Józsefnek a magyarországi német irodalom egyik jeles képviselőjének, költőjének 

életműkötetét szeretnék kiadni. A kötet 260 oldalas. Tartalmazza a költő életmű válogatását, a 

róla megjelent kritikákat, költészetéről az elemzéseket. Tájékoztatást kapott az SNNÖ arról, 

hogy ez a nemzetiségi iskolákban tananyag, illetve érettségi anyag is. Bruttó 50.000,- Ft 

anyagi segítségért 20 db kötetet kapna az SNNÖ. Véleménye szerint a könyveket a soroksári 

német nemzetiségi óvodáknak,iskolának, intézményeknek ajándékoznánk.  

Javaslom, hogy bruttó 50.000,- Ft értékben járuljon hozzá a Képviselő-testület a 2015. évi 

költségvetése terhére a Michelisz József könyvének megjelenését támogató könyvkiadótól 

történő beszerzéséhez és az átvett könyveknek a helyi iskoláknak, Tájháznak, könyvtárnak 

történő átadásához. 

 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2015. (IX.22.) 

határozata a Michelisz József költő életmű kötetének megjelenéséhez nyújtandó  költség 

átvállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

I. bruttó 50.000,- Ft összeghatárig rész vállal a Michelisz József költő életmű kötetének 

kiadását támogató könyvkiadótól történő beszerzéséhez, és az átvett könyveknek - a 

nemzetiségi közoktatási tananyag biztosítása érdekében - helyi iskoláknak történő 

átadásához a 2015. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. október 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2015.(IX.22.) 

határozata a Michelisz József költő életmű kötetének megjelenéséhez nyújtandó  költség 

átvállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

I. bruttó 50.000,- Ft összeghatárig rész vállal a Michelisz József költő életmű kötetének 

kiadását támogató könyvkiadótól történő beszerzéséhez, és az átvett könyveknek - a 

nemzetiségi közoktatási tananyag biztosítása érdekében - helyi iskoláknak történő 

átadásához a 2015. évi költségvetése terhére. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. október 30. 



 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a Frey Mária írónő vendégül látásának költség átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: Kreisz Erzsébet, a Grassalkovich Antal Általános Iskola igazgató 

asszonya levélben kereste meg az SNNÖ-t azzal, hogy sikerült meghívniuk Frey Mária írónőt 

az iskolájukba. Az írónő a „Schatztruhe” című nemzetiségi népismeret könyvek és 

munkafüzetek írója. Az új nemzetiségi német kerettantervben az ő népismeret könyve illetve 

munkafüzetei szerepelnek és ezt már az 1-3. és 5-7. évfolyamon tanítják. Frey Mária egy öt 

órás akkreditált műhelymunkát fog tartani az iskola, és a környék nemzetiségi iskoláiból 

érdeklődő tanárok részére. Igazgató Asszony az írónőt is és a résztvevő pedagógusokat az 

előadás után szeretné süteménnyel, szendviccsel, kávéval, üdítővel vendégül látni. Ehhez 

kérik az SNNÖ anyagi segítségét bruttó 10.000,- Ft összeghatárig.   

Javaslom, hogy az SNNÖ a Grassalkovich Általános Iskola rendezvényéhez bruttó 10.000,- Ft 

összeghatárig járuljon hozzá a 2015. évi költségvetése terhére. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. pontjának 

elfogadását, mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2015.(IX.22.) 

határozata a Frey Mária írónő és nemzetiségi pedagógusok meghívásának  költség 

átvállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

I. bruttó 10.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskolában, 

Frey Mária nemzetiségi népismerettel foglalkozó írónő által tartandó akkreditációs 

előadásán részt vevő nemzetiségi pedagógusok vendégül látásának költségeit a 2015. 

évi költségvetése Rendezvények, reklám- és propaganda kiadások sora terhére. 

 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. október 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.22.) 

határozata a Frey Mária írónő és nemzetiségi pedagógusok meghívásának  költség 

átvállalására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

I. bruttó 10.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskolában, 

Frey Mária nemzetiségi népismerettel foglalkozó írónő által tartandó akkreditációs 

előadásán részt vevő nemzetiségi pedagógusok vendégül látásának költségeit a 2015. 

évi költségvetése Rendezvények, reklám- és propaganda kiadások sora terhére. 



 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. október 30. 

 

 

 

 

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

                Schirlingné Drexler Anna      Váradi Melinda 

                 elnök                    jkv. hitelesítő 


