
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 05-én 17.00 órakor a 

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

tárgyalóterem) megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:    Weinmann Antal alelnök 

Váradi Melinda képviselő 

Herling Erik képviselő 

    

Pócsik Viktor bizottsági tag  

Jäckl Henriett bizottsági tag 

Herling Anikó bizottsági tag 

dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag 

     

Távolmaradását előre jelezte:  Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogász 

 

Weinmann Antal : 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. október 05-ei nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 

1.   Javaslat a 2015. október 22-ei koszorúzáson való részvételre  

  Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat a 2015. november 4-ei koszorúzáson való részvételre 

    Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

3. Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére   

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök              
 

4. Javaslat a Sorokscharer Burschen zenekar hangtechnikai berendezéseinek 

fejlesztéséhez szükséges költségek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

5. Javaslat a Soroksári Férfi Népdalkör „Dalárda Bál” rendezvényének költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

6. Javaslat Házi Áldás megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

7. Javaslat 50 literes hordó megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Weinmann Antal alelnök 
 

8. Javaslat határozatok hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

9. Egyebek 



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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015. (X.05.) 

határozata a 2015. október 05-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 05-ei 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.   Javaslat a 2015. október 22-ei koszorúzáson való részvételre  

  Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat a 2015. november 4-ei koszorúzáson való részvételre 

    Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

3. Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére   

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök              
 

4. Javaslat a Sorokscharer Burschen zenekar hangtechnikai berendezéseinek 

fejlesztéséhez szükséges költségek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

5. Javaslat a Soroksári Férfi Népdalkör „Dalárda Bál” rendezvényének költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

6. Javaslat Házi Áldás megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

7. Javaslat 50 literes hordó megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Weinmann Antal alelnök 
 

8. Javaslat határozatok hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

9. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a 2015. október 22-ei koszorúzáson való részvételre 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Weinmann Antal: Ahogy ez már évek óta lenni szokott, ebben az évben is Soroksár 

Önkormányzata megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A 

megemlékezés 2015. október 22-én lesz délelőtt 11.00 órai kezdettel a pesterzsébeti 

temetőben felállított kopjafa emlékműnél koszorúzással egybekötve. Este 18.00 órakor indul a 

fáklyás felvonulás a Hősök teréről a Juta-dombra és az ott felállított emlékműnél műsor 

keretében koszorút helyez el. Javasolja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

is vegyen részt a két megemlékezésen és a koszorúzáson, és bruttó 20.000,- Ft összeghatárig 

rendeljen 2 db koszorút.  

Kéri a bizottság véleményét. 

 

Váradi Melinda: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a határozati javaslat I. és III. 

pontjának elfogadását.  



 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2015.(X.05.) 

határozata a  2015. október 23-i megemlékezéseken való részvételről és koszorúzásokról 

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

 

I. részt vesz az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezendő 

megemlékezésen és a fáklyás felvonuláson.  Erre az eseményre bruttó 20.000,- ft 

összeghatárig vásárol 2 db koszorút 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 116/2015.(X.05.) 

határozata a  2015. október 23-i megemlékezéseken való részvételről és koszorúzásokról 

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

 

I. részt vesz az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezendő 

megemlékezésen és a fáklyás felvonuláson.  Erre az eseményre bruttó 20.000,- ft 

összeghatárig vásárol 2 db koszorút 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 2015. november 4-ei koszorúzáson való részvételre 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

 

Weinmann Antal: Ezt a megemlékezést a Honvédelmi Minisztérium rendezi meg minden 

évben. 2015. november 4-én 11.00 órai kezdettel megemlékezést tart a Juta-dombon 

elhelyezett emlékműnél. Az esemény megrendezése esetén javasolja, hogy a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat is vegyen részt az ünnepségen, és bruttó 10.000,- Ft 

összeghatárig vásároljon koszorút. 

Kéri a bizottság véleményét. 

 

Váradi Melinda: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a határozati javaslat I. és III. 

pontjának elfogadását.  

 

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.(X.05.) 

határozata a  2015. november 4-ei megemlékezésen való részvételről és koszorúzásról 

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

I. az ünnepség megtartása esetén részt vesz a november 4-ei emlékünnep alkalmából 

rendezendő megemlékezésen. A Juta-dombon tartandó eseményre bruttó 10.000,- Ft 

összeghatárig koszorút vásárol, melynek költségét az SNNÖ a 2015. évi 

költségvetéséből átvállalja. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 15. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testületének 117/2015.(X.05.) 

határozata a  2015. november 4-ei megemlékezésen való részvételről és koszorúzásról 

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

 

I. az ünnepség megtartása esetén részt vesz a november 4-ei emlékünnep alkalmából 

rendezendő megemlékezésen. A Juta-dombon tartandó eseményre bruttó 10.000,- Ft 

összeghatárig koszorút vásárol, melynek költségét az SNNÖ a 2015. évi 

költségvetéséből átvállalja. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 15. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Weinmann Antal:  a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület hagyományőrzés céljából 

2015. november 21-én szombaton, a közönség számára átadott Tájházban sváb disznóvágást 

fog rendezni. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat csak erkölcsileg kívánja 

támogatni a rendezvényt, és védnökséget vállal a rendezvény felett a sváb hagyományőrzés 

céljából. Javasolja, hogy a képviselő-testület és a bizottsági tagok vegyenek részt a 

disznóvágáson. 

 

dr. Pfiszter Tamás: Kifejezetten a disznóvágással kapcsolatos 50-60 szóból álló szószedetet  

állított össze, mely sváb szavakat tartalmaz, melynek soroksári sváb fordításához segítséget 

kért két helyről. Ezt majd a rendezvényen ki lehet osztani és az ott megjelenteknek be lehet 

mutatni az egyes termékeket. 

 

Weinmann Antal: Kéri a bizottság véleményét. 

 

Herling Erik: A Hagyományőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat I. és III. pontjának 

elfogadását.  

 



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.(X.05.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által rendezendő disznóvágáson való 

részvételről 

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

 

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 2015. november 21-én megrendezendő 

disznóvágáson részt vesz, és erkölcsi támogatásként védnökséget vállal a rendezvény 

felett a sváb hagyományőrzés érdekében. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és bejelentések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 21. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015.(X.05.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által rendezendő disznóvágáson 

való részvételről 

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

 

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 2015. november 21-én megrendezendő 

disznóvágáson részt vesz, és erkölcsi támogatásként védnökséget vállal a rendezvény 

felett a sváb hagyományőrzés érdekében. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és bejelentések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 21. 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Sorokscharer Burschen zenekar hangtechnikai berendezéseinek 

fejlesztéséhez szükséges költségek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

Weinmann Antal: A Sorokscharer Burschen zenekar vezetője levélben fordult a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzathoz, hogy hangtechnikai berendezéseiknek 

korszerűsítéséhez anyagi segítséget kérjen. A fiatalokból álló zenekar évek óta elsősorban a 

soroksári, de egyéb rendezvényeken lép fel. Egy éve nyújtott utoljára a zenekarnak anyagi 

segítséget az SNNÖ. Idén kábelekre, mikrofonokra, hangfalakra van szükségük.  
Javasolja, hogy az SNNÖ a hangtechnikai berendezéseik fejlesztéséhez bruttó 200.000,- Ft 

összeghatárig járuljon hozzá. 

 

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.(X.05.) 

határozata Sorokscharer Burschen zenekar költségeinek átvállalására: 

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

I. átvállalja a Sorokscharer Burschen hagyományőrző zenekar hangtechnikai 

berendezéseinek fejlesztéséhez szükséges költségeket bruttó 200.000.- Ft összeghatárig, a 

2015. évi költségvetésének terhére.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2015. december 31. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015.(X.05.) 

határozata Sorokscharer Burschen zenekar költségeinek átvállalására: 

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

I. átvállalja a Sorokscharer Burschen hagyományőrző zenekar hangtechnikai 

berendezéseinek fejlesztéséhez szükséges költségeket bruttó 200.000.- Ft 

összeghatárig, a 2015. évi költségvetésének terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2015. december 31. 

 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Férfi Népdalkör „Dalárda Bál” rendezvényének költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Weinmann Antal: A Soroksári Férfi Népdalkör vezetője levelet írt a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részére, melyben anyagi segítséget kért a 2015. október 17-én 

megrendezésre kerülő „Dalárda Bál” rendezvényük egyik tombola fődíj összegének 

átvállalására.  

Javasolja, hogy a Soroksári Férfi Népdalkör „Dalárda Bál” rendezvényén egy csomag 

tombola fődíj csomag átvállalásához az SNNÖ a 2015. évi költségvetése terhére bruttó 

12.000,- Ft összeghatárig vállalja át a költségeket.  

 

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. (X.05.) 

határozata a Soroksári Férfi Népdalkör ”Dalárda Bál”-ján a tombola fődíj csomag 

költségeinek átvállalására  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  
 

I. a Soroksári Férfi Népdalkör „Dalárda Bálján” a tombola fődíj csomagjának költségét 

bruttó 12.000,- ft összeghatárig magára vállalja 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 120/2015. (X.05.) 

határozata a Soroksári Férfi Népdalkör ”Dalárda Bál”-ján a tombola fődíj csomag 

költségeinek átvállalására  
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

 

I. a Soroksári Férfi Népdalkör „Dalárda Bálján” a tombola fődíj csomagjának költségét 

bruttó 12.000,- ft összeghatárig magára vállalja a 2015. évi költségvetése terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. október 30. 

 

 

6. napirendi pont 

Javaslat Házi Áldás megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Weinmann Antal: Ahogy azt mindenki tudja, a Tájház megnyitója szeptemberben a 

Soroksári Napok keretében megtörtént. Nagyon sokan jöttek el a rendezvényre. Sok pozitív 

visszajelzést kapott az SNNÖ a színvonalas műsor megtartásáról, az elnök asszony 

beszédéről, illetve a nagyközönség számára megnyitott korhűen berendezett tájházról. A 

2015. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésen az SNNÖ döntött 70 db kerámia Házi Áldás 

megrendeléséről. A megnyitón a Házi Áldások át is lettek adva azoknak, akik sokat tettek, 

vagy adományoztak a tájház létrehozásáért, korhű berendezéséért, illetve kapott ebből az 

emlékből Soroksár Önkormányzatának vezetősége, illetve a Képviselő-testület összes tagja 

egyaránt. A 70 db kerámia Házi Áldás a Tájház átadásának időpontjára már kevésnek 

bizonyult, ezért szükséges további 25 db Házi Áldás megrendelése. 

Javasolja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat rendeljen meg további 25 db 

Házi Áldást bruttó 85.000,- Ft + járulékai összeghatárig 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. (X.05.) 

határozata 25 db Házi Áldás megrendeléséről és költségeinek átvállalásáról  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

 

I. további 25 db Házi Áldást rendel meg a Tájház létrehozásában, korhű berendezésében 

segítők részére ajándékként, bruttó 85.000,- ft + járulékai összeghatárig az SNNÖ 

2015. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 



 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (X.05.) 

határozata 25 db Házi Áldás megrendeléséről és költségeinek átvállalásáról  
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  
 

I. további 25 db Házi Áldást rendel meg a Tájház létrehozásában, korhű berendezésében 

segítők részére ajándékként, bruttó 85.000,- ft + járulékai összeghatárig az SNNÖ 

2015. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

7. napirendi pont 

Javaslat 50 literes hordó megrendeléséről és költségeinek vállalásáról 

Előterjesztő: Weinmann Antal alelnök 

 

Weinmann Antal: 2015. szeptemberében az SNNÖ ajánlatot kért be 2 db 50 literes tölgyfa 

hordóra, csappal, dugóval ellátva, lakkozott kivitelben. A hordókat elsősorban a szüreti 

felvonuláson és a Holbig Ifjak felvonulásán lehetne használni, vagy egyéb más 

rendezvényeken. Használaton kívül a Tájházban hordótartón lenne tárolva, hogy ez is 

színesítse a tájház összképét. 

Javaslom, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat rendeljen meg 2 db 50 literes 

tölgyfa hordót, csappal, dugóval ellátva, lakkozva bruttó 60.000,- Ft összeghatárig a 2015. évi 

költségvetése terhére. 

Kéri a bizottság véleményét. 

 

Herling Erik: A Hagyományőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat I. és III. pontjának 

elfogadását.  

 

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. (X.05.) 

határozata 2 db 50 literes tölgyfa hordó megrendeléséről és költségeinek átvállalásáról  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

 

I. 2 db 50 literes tölgyfa hordót rendel csappal, dugóval ellátva, lakkozva bruttó 60.000,- 

ft összeghatárig az SNNÖ 2015. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Weinmann Antal alelnök 

Határidő: 2015. november 15. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (X.05.) 

határozata 2 db 50 literes tölgyfa hordó megrendeléséről és költségeinek átvállalásáról  
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy  

 



I. 2 db 50 literes tölgyfa hordót rendel csappal, dugóval ellátva, lakkozva bruttó 60.000,- 

ft összeghatárig az SNNÖ 2015. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Weinmann Antal alelnök 

Határidő: 2015. november 15. 

 

 

8. napirendi pont 

Javaslat határozatok hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 
Weinmann Antal: Az előterjesztésekben már láthatta a Képviselő-testület, hogy három 

SNNÖ határozatot különböző okok miatt hatályon kívül kell helyezni.  

 

I. 

Az első a 2014. december 16-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 137/2014.(XII.16.) sz. 

határozata, melyben döntött a Soroksarer Nachrichten c. újság kiadásáról. Az újság nem került 

kiadásra, ezért szükséges a 137/2014.(XII.16.) határozat hatályon kívül helyezése.  

 

II. 

A második a 2015. július 6-ai 91/2015.(VII.06.) sz. határozat, melyben a Tájházba 

elhelyezendő Kegyoszlop-vitrin elkészíttetéséről döntött.  

Később, 2015. augusztus 11-én a „Tájházba különböző tárgyak, berendezések, emléktábla, 

Házi Áldás megvásárlásának költségeiről” 96/2015.(VIII.11.) számon határozat született, és 

ebben újra döntés született a Kegyoszlop-vitrin elszámolásáról.  

Javasolja a 91/2015.(VII.06.) sz. határozat hatályon kívül helyezését. 

 

III. 

A harmadik a 2015. július 06-ai 92/2015.(VII.06.) határozat, melyben döntött a Tájházba 

elhelyezésre kerülő sparhelt felújításának költségéről. A sparhelt felújítása megtörtént, külső 

vállalkozót nem kellett erre a munkára megbízni.  

Ezért javasolja a 92/2015.(VII.06.) sz. határozat hatályon kívül helyezését. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a három határozati javaslatot, mely 

természetesen három határozat lesz:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2015.(X.05.) 

határozata a  Soroksarer Nachrichten újság kiadásáról szóló 137/2014.(XII.16.)  határozat 

hatályon kívül helyezéséről 

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

kívül helyezi a 137/2014.(XII.16.) határozatot, mely a Soroksarer Nachrichten újság 

kiadásáról szólt. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015.(X.05.) 

határozata a Tájházba elhelyezendő Kegyoszlop-vitrin elhelyezéséről szóló 91/2015.(VII.06.) 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

kívül helyezi a 91/2015.(VII.06.) határozatot.   

 



A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …..2015.(X.06.) 

határozata a Tájházba elhelyezendő sparhelt felújításának költségéről szóló 92/2015.(VII.06.) 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

kívül helyezi a 92/2015.(VII.06.) sz. határozatát. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2015.(X.05.) 

határozata a  Soroksarer Nachrichten újság kiadásáról szóló 137/2014.(XII.16.)  

határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

kívül helyezi a 137/2014.(XII.16.) határozatot, mely a Soroksarer Nachrichten újság 

kiadásáról szólt. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015.(X.05.) 

határozata a Tájházba elhelyezendő Kegyoszlop-vitrin elhelyezéséről szóló 

91/2015.(VII.06.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

kívül helyezi a 91/2015.(VII.06.) határozatot.   

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2015.(X.06.) 

határozata a Tájházba elhelyezendő sparhelt felújításának költségéről szóló 

92/2015.(VII.06.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

kívül helyezi a 92/2015.(VII.06.) sz. határozatát. 

 
 

 

9. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

                Weinmann Antal        Váradi Melinda 

            alelnök                    jkv. hitelesítő 


