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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. június 06-án 17.00 órakor a 

Soroksár Önkormányzatának hivatalos helyiségében (1239. Budapest, Grassalkovich út 162. 

II. emeleti Tárgyalóterem) megtartott üléséről 
 

Jelen vannak:  Schirlingné Drexler Anna elnök 

  Weinmann Antal alelnök 

Váradi Melinda képviselő 

Herling Erik képviselő 

dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag 
       

dr. Laza Margit jegyző 
  

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 Képviselő-testülete 4 fővel 

határozatképes. A 89/2014. (X.22.) SNNÖ határozat értelmében a jegyzőkönyv állandó 

hitelesítője Váradi Melinda. 

A hirdetményben szereplő napirendi pontokhoz módosítást javasol. A napirendi pontok közé 

kéri sürgősséggel, első és második napirendi pontként felvenni a „Javaslat közoktatási 

intézmény fenntartói jogának átvételéről ” illetve a „Javaslat a 22/2016. (03.07.) határozat 

módosításáról” c. előterjesztéseket.  

 

Kérdezi, hogy a napirendekhez kapcsolódóan van-e valakinek módosító javaslata. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, hogy a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 06-ai ülésén sürgősséggel első  

és második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat közoktatási intézmény fenntartói jogának 

átvételéről” és a „Javaslat a 22/2016. (03.07.) határozat módosításáról” c. napirendi 

pontokat. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2016. (VI.06.) 

határozata a 2016. június 06-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok 

módosításának elfogadásáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 

I. 2016. június 6-i Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként 

tárgyalja a „Javaslat közoktatási intézmény fenntartói jogának átvételéről”c. napirendi 

pontot 
 

II. 2016. június 6-i Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként 

tárgyalja a „Javaslat a 22/2016. (03.07.) határozat módosításáról” c. napirendi pontot 

 

Schirlingné Drexler Anna Szavazásra teszi fel a 2016. június 06-ai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének teljes módosított napirendi pontjait az alábbiak 

szerint:  
 

1. Javaslat közoktatási intézmény fenntartói jogának átvételéről  
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            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat a 22/2016. (03.07.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Közmeghallgatás 
 

4. Javaslat a 48/2016. (05.02.) határozat módosításáról  

                 Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

5. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület gyermek tánccsoportjának  

nyári tánctábor utazási költségének átvállalásáról  

  Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

6. Javaslat a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport éves programjainak költségeinek 

átvállalásáról  

 Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

7. Javaslat a Soroksári Sváb Tájházban található kárpitozott szék restaurálásának 

költségének átvállalásáról  

            Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

8.   Javaslat a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves    

tagdíjköltségeinek átvállalásáról  

 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

9. Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés eredményéről 

            Előterjesző: Schirlingné Drexler Anna 
 

10. Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi utazásához a 

buszköltség átvállalására  

 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

11. Egyebek 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2016. (VI.06.) 

határozata a 2016. június 06-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 
 

1. Javaslat közoktatási intézmény fenntartói jogának átvételéről 

            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

2. Javaslat a 22/2016. (03.07.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Közmeghallgatás 
 

4. Javaslat a 48/2016. (05.02.) határozat módosításáról  

            Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

5. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület gyermek tánccsoportjának  

nyári tánctábor utazási költségének átvállalásáról  

  Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

6. Javaslat a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport éves programjainak költségeinek 

átvállalásáról  
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  Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

7. Javaslat a Soroksári Sváb Tájházban található kárpitozott szék restaurálásának 

költségének átvállalásáról  

            Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 
 

8.   Javaslat a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíj költségeinek 

átvállalásáról  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

9. Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés eredményéről 

            Előterjesző: Schirlingné Drexler Anna 
 

10. Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi utazásához a 

buszköltség átvállalására  

 Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

11. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat közoktatási intézmény fenntartói jogának átvételéről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: ez már ismeretes mindenki előtt, hogy lehetőség nyílt arra, hogy 

a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat átvállalhassa a német nemzetiségi oktatású 

Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogát. Kezdő lépésként a jelenlegi 

előterjesztés arról szól, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elviekben 

nyilatkozik arról, hogy vállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartását, 

működtetését. Amennyiben ez elfogadásra kerül úgy ezt a Soroksár Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elé is felterjesztésre kerül.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I.a,b,c, és III, 

pontját, mely szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete……./2016.(VI.06.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület  
 

I. a.) kifejezi azon szándékát, hogy kezdeményezi a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

(1239 Budapest, Hősök tere 18-20. OM azonosító: 035155) fenntartói jogának átvételét a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) ba.) és a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott intézményfenntartói 

jogköre alapján.  

b.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (2) bekezdése, valamint a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (7) bekezdése alapján megkezdi a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola (1239 Budapest, Hősök tere 18-20. OM azonosító: 

035155) fenntartói jogának átvételével kapcsolatos egyeztetést a jelenlegi fenntartóval, és 

előkészíti az átvétellel járó működési engedélyeztetési eljárást a 2017/2018. tanévtől 

kezdődően. 

c.) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a fenntartóváltással kapcsolatos 

egyeztetések megkezdésére és lebonyolítására, valamint az azzal kapcsolatos dokumentumok 

aláírására. 

III./ Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések, és értesítések megküldésére. 
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Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 57/2016.(VI.06.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület  
 

I. a.) kifejezi azon szándékát, hogy kezdeményezi a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

(1239 Budapest, Hősök tere 18-20. OM azonosító: 035155) fenntartói jogának átvételét a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) ba.) és a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott intézményfenntartói 

jogköre alapján.  

b.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (2) bekezdése, valamint a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (7) bekezdése alapján megkezdi a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola (1239 Budapest, Hősök tere 18-20. OM azonosító: 

035155) fenntartói jogának átvételével kapcsolatos egyeztetést a jelenlegi fenntartóval, és 

előkészíti az átvétellel járó működési engedélyeztetési eljárást a 2017/2018. tanévtől 

kezdődően. 

c.) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a fenntartóváltással kapcsolatos 

egyeztetések megkezdésére és lebonyolítására, valamint az azzal kapcsolatos dokumentumok 

aláírására. 
 

II./ Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések, és értesítések megküldésére. 
 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a 22/2016. (03.07.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: ahogy arra minden jelenlévő emlékszik, a 2016 március 07-ei 

Képviselő-testületi ülésen döntés született a Húsvéti és Úrnapi Körmenetek költségeinek 

átvállalásáról. A határozatot módosítani szükséges oly módon, hogy csak az Úrnapi Körmenet 

költségeit vállalja át az SNNÖ bruttó 300.000,- Ft összeghatárig.   
 

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

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016.(VI.06.) 

határozata a Húsvéti és Úrnapi Körmenet 22/2016. (III.07.) sz. határozat módosításáról: 

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

módosítja a 22/2016.(III.07.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint: 
 

„I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy bruttó 300.000,- Ft 

összeghatárig magára vállalja az Úrnapi Körmenet költségeit a 2016. évi 

költségvetésének terhére. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2016.(VI.06.) 

határozata a Húsvéti és Úrnapi Körmenet 22/2016. (III.07.) sz. határozat módosításáról: 

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

módosítja a 22/2016.(III.07.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint: 
 

„I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy bruttó 300.000,- Ft 

összeghatárig magára vállalja az Úrnapi Körmenet költségeit a 2016. évi 

költségvetésének terhére. 

 

 

3.napirendi pont 

       K ö z m e g h a l l g a t á s 

 

Schirlingné Drexler Anna Megállapítja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-tesülete által meghirdetett Közmeghallgatáson a lakosság részéről 

senki nem jelent meg, a Közmeghallgatást bezárja. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület folytassa a hirdetményben szereplő napirendi pontok 

megtárgyalását. 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a 48/2016. (05.02.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: 2016 május 02-ai Képviselő-testületi ülésen 48/2016. (05.02.) 

számú határozatában a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat döntött a Páneurópa 

Általános Iskola diákjainak nürtingeni diákcsere program autóbusz költségének átvállalásáról. 

A határozat meghozatalát követően derült ki, hogy az iskola diákjai költségcsökkentés 

céljából vonattal fognak utazni. A határozatot ezért szükséges módosítani.  

 

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

 
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2016.(VI.06.) 

határozat a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni diákcsere program buszköltségének 

átvállalásáról szóló 48/2016. (V.02.) határozat módosításáról: 
 

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

módosítja a 48/2016.(V.02.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint: 

„I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy bruttó 200.000,- Ft 

összeghatári magára vállalja a Páneurópa Általános Iskola diákcsere programjának 

vonatköltségét a 2016. évi költségvetésének terhére.” 

 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2016.(VI.06.) 

határozat a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni diákcsere program buszköltségének 

átvállalásáról szóló 48/2016. (V.02.) határozat módosításáról: 
 

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

módosítja a 48/2016.(V.02.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint: 
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„I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy bruttó 200.000,- Ft 

összeghatári magára vállalja a Páneurópa Általános Iskola diákcsere programjának 

vonatköltségét a 2016. évi költségvetésének terhére.” 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület gyermek tánccsoportjának nyári 

tánctábor utazási költségének átvállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület elnök asszonya 

levélben kereste meg a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, és anyagi segítséget 

kért.  

A tánc egyesület gyermek tánccsoportja idén is tánctáborba, Liptódra utazik. A tábor 2016. 

július 04. és július 08. között lesz. Liptód egy szerb és sváb lakosú falu. Elnök asszony 

tájékoztatása szerint az ott élők mai napig őrzik hagyományaikat, melyeket tovább is adnak a 

fiataloknak. A tábor távolsága miatt a szülőknek a gyerekek le-és visszaszállítása óriási 

anyagi terhet jelent. A gyerekek létszáma 40 fő, a kísérő felnőttek létszáma 5 fő. A busz 

költsége a kétszeri utaztatás miatt több mint bruttó 500.000,- Ft. A tánccsoport elnök asszonya 

az utazás költségének a felét, azaz bruttó 255.000,- Ft anyagi segítséget kér a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzattól. 
 

Javaslom, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület gyermek tánccsoportjának 

táboroztatásához az SNNÖ bruttó 255.000,- Ft összeghatárig vállalja át a költségeket a 2016. 

évi költségvetése terhére. 
 

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

mely szerint 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2016. (VI.06.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület gyermek tánccsoportjának nyári 

tánctábor utazási költségének átvállalásáról 

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

I. a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása érdekében bruttó 255.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Csoport gyermek 

tánccsoportjának liptódi táborba történő utazásának költségét a 2016. évi 

költségevetésnek - „szállítási díjak” sorának - terhére.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. július 30. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. (VI.06.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület gyermek tánccsoportjának 

nyári tánctábor utazási költségének átvállalásáról 

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

I. a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása érdekében bruttó 255.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Csoport gyermek 
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tánccsoportjának liptódi táborba történő utazásának költségét a 2016. évi 

költségevetésnek - „szállítási díjak” sorának - terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. július 30. 

6. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport éves programjainak költségeinek 

átvállalásáról 

Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy A Soroksári Vidám 

Favágók tánccsoportjában tag, ezért bejelenti személyes érintettségét és egyben átadja a szót 

Weinmann Antal alenök úrnak. 

 

Weinmann Antal: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat „Javaslat a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport éves 

programjainak költségeinek átvállalásáról” szóló napirend tárgyalása során – érintettsége 

miatt – kizárja a szavazásból Schirlingné Drexler Annát.  

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból Schirlingné 

Drexler Annát. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 0 igennel, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással 

nem zárta ki Schirlingné Drexler Annát a szavazásból.  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2016. (VI.06.) 

határozata Schirlingné Drexler Anna szavazásból való kizárásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a Soroksári 

Vidám Favágók Tánccsoport éves programjainak költségeinek átvállalásáról” szóló döntés 

tárgyalása során – érintettsége miatt – nem zárja ki a szavazásból Schirlingné Drexler Annát. 

 

Weinmann Antal visszaadja a szót Schirlingné Drexler Annának. 

 

Schirlingné Drexler Anna: Levélben kereste meg az SNNÖ-t a Soroksári Vidám Favágók 

Tánccsoport elnök asszonya és az éves programjaikhoz, fellépő ruha vásárlásukhoz, 

kosztümjeik javíttatásukhoz és egy novemberi programjuk megrendezéséhez anyagi 

segítséget kérjen. Tájékoztatott arról, hogy 2016. július 9-én Kiskunmajsán egy egész napos 

programmal egybekötött fellépésük lesz. Étkezéshez szeretnének anyagi segítséget kapni, 

melynek összege bruttó 50.000,- Ft. 

A fellépéseikhez szükségessé vált a kosztümjeik és kelléktáruk felújítására cseréjére, javítása, 

melyre anyagi forrásuk nincs meg. Ezen kiadások költségei bruttó 100.000,- Ft. 

2016. november 13-án a Táncsics Mihály Művelődési Házban 15. éves fennállásuk 

megünneplésére meg szeretnék tartani a „III. Edelweiss Tánctalálkozót”. A rendezvény 

megrendezésének összköltsége bruttó 400.000-forintot vesz igénybe. A magas költség miatt, 

kérik a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a rendezvény megtartásának 

költségeihez bruttó 100.000,- Ft-ig járuljon hozzá.  
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Javaslom, hogy a Soroksári Vidám Favágók két rendezvényéhez és kosztümjeik és 

kelléktáruk felújításához az SNNÖ bruttó 250.000,- Ft összeghatárig vállalja át a költségeket 

a 2016. évi költségvetése terhére. 

 

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

pontjainak elfogadását, mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2016. (VI.06.) 

határozata a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport éves programjainak költségeinek 

átvállalásáról 

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

I. bruttó 250.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport 

két rendezvényéhez (Kiskunmajsa fellépéshez, „III. Edelweiss 

Tánctalálkozó”megrendezéséhez), és kosztümjeik és kelléktáruk vásárlásához és 

felújításához szükséges költségeket a 2016. évi költségevetése terhére.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. november 30. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 

javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2016. (VI.06.) 

határozata a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport éves programjainak költségeinek 

átvállalásáról 

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

I. bruttó 250.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoport 

két rendezvényéhez (Kiskunmajsa fellépéshez, „III. Edelweiss 

Tánctalálkozó”megrendezéséhez), és kosztümjeik és kelléktáruk vásárlásához és 

felújításához szükséges költségeket a 2016. évi költségevetése terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. november 30. 

 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sváb Tájházban található kárpitozott szék restaurálásának 

költségének átvállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

 

Schirlingné Drexler Anna: Még a tavalyi évben adományozás során került a Sváb Tájházba 

egy tömör cseresznyefából készült szék. A szék már adományozáskor is igen rossz állapotban 

volt. A fa elemei megsötétedett, karcos, kopott és erősen szennyezett sellakréteg fedi. A 

szerkezeti elemek az évek során elengedtek egymástól, az enyv szétszáradt az illesztések 

helyén. Helyenként kisebb hiányok lettek rajta. A kárpitja igen piszkos, szakadozott. A rajta 

lévő díszszögek több helyen hiányzik róla, és a szék alján lévő feszítő hevederek is el vannak 

szakadva. A szék felújíttatása, restaurálása szükségessé vált.  
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Javaslom, hogy az SNNÖ a Sváb Tájházban lévő kárpitozott széket újíttassa fel bruttó 

90.000,- Ft összeghatárig és ennek költségét vállalja át a 2016. 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……/2016. (VI.06.) 

határozata a Soroksári Sváb Tájházban található kárpitozott szék  restaurálásának költségének 

átvállalásáról 

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

I.  bruttó 90.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Sváb Tájházban lévő cseresznyefából 

készült szék restaurálásának költségét a 2016. évi költségevetése terhére.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. június 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (VI.06.) 

határozata a Soroksári Sváb Tájházban található kárpitozott szék  restaurálásának 

költségének átvállalásáról 

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

I.  bruttó 90.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Sváb Tájházban lévő cseresznyefából 

készült szék restaurálásának költségét a 2016. évi költségevetése terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. június 30. 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves 

tagdíj költségeinek átvállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Fővárosi Német Önkormányzat vezetősége e-mailben kereste 

meg a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot a Német Óvoda és Iskolaegyesület 

kérésével.   

A levélben leírtak szerint nagy a tagdíjak befizetésének az elmaradása. Az Egyesület 2015. 

évi költségeik (pl. telefonszámla, a postaköltségek, a bankköltségek) magasabbak voltak, mint 

a befizetett tagdíjakból lévő bevétel. A „Német Óvoda és Iskolaegyesület” azzal a kéréssel 

fordult a kerületi német nemzetiségi önkormányzatokhoz, hogy ha van lehetőségük rá, 

vállalják át a kerületükben lévő nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíj költségét, mely 

bruttó 10.000,- Ft/év/ intézmény. 

Javaslom, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja át bruttó 30.000,- Ft 

összeghatárig a Grassalkovich Antal Általános Iskola, a Páneurópa Általános Iskola és az I.sz. 

Összevont az Óvoda a „Német Óvoda és Iskolaegyesület” számlájára az éves tagdíjuk 

költségeit a 2016. évi költségvetése terhére. 
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. pontjának 

elfogadását, mely szerint:  

 
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2016. (VI.06.) 

határozata a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíjköltségeinek 

átvállalásáról 

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

I. bruttó 30.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola, 

Páneurópa Általános Iskola és az I.sz. Összevont Óvoda „Német Óvoda és 

Iskolaegyesület” számlájára befizetendő éves tagdíját a 2016. évi költségevetése 

terhére.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint intézkedik az 

összeg átcsoportosításáról a „Rendezvények, reklám- és propaganda” sorról az „Egyéb 

dologi kiadások” sorra. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. július 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2016. (VI.06.) 

határozata a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíjköltségeinek 

átvállalásáról 

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

I. bruttó 30.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola, 

Páneurópa Általános Iskola és az I.sz. Összevont Óvoda „Német Óvoda és 

Iskolaegyesület” számlájára befizetendő éves tagdíját a 2016. évi költségevetése 

terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint intézkedik az 

összeg átcsoportosításáról a „Rendezvények, reklám- és propaganda” sorról az „Egyéb 

dologi kiadások” sorra. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2016. július 30. 

 

9. napirendi pont 

Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés eredményéről 

Előterjesző: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: ahogy az mindenki előtt ismeretes, az Államkincstártól 

ellenőrzést kapott a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat. Súlyos szabálytalanságot 

nem tárt fel az Államkincstár. Az ellenőrzés eredménye alapján szükséges volt intézkedési 

tervet készíteni mely elkészült és a Magyar Államkincstár felé meg lett küldve.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató szíves tudomásul vételét. 

 

Képviselő-testület a Tájékoztatót megköszönte. 

 

10. napirendi pont 
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Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi utazásához a 

buszköltség átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

megkereste a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy az iskola diákjai idén is 

elutaznak, és részt vesznek az olaszországi Comói-tó melletti Olgiate Comasco városban egy 

nemzetközi fúvózenekari tábor rendezvényen. Ennek időpontja 2016. július 02-július 11 

között lesz. Egy mikrobuszt szeretnének bérelni az utazáshoz, melynek a bruttó 200.000,- Ft-

os költségét nem tudják vállalni. Ezért fordult a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzathoz, hogy anyagi segítséget kérjen. 

Javaslom, hogy az olaszországi tábor buszköltségét bruttó 200.000,- Ft összeghatárig a 

Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése terhére vállalja magára.  

 

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

elfogadását, mely szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016.(VI.06.) 

határozata a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi utazásához a 

buszköltség átvállalásáról:  

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

I. a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak olaszországi fúvószenekari 

táborba történő utazásának buszköltségét bruttó 200.000,- Ft összeghatárig a 2016. évi 

költségvetése terhére magára vállalja. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. július 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2016.(VI.06.) 

határozata a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi 

utazásához a buszköltség átvállalásáról:  

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

I. a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak olaszországi fúvószenekari 

táborba történő utazásának buszköltségét bruttó 200.000,- Ft összeghatárig a 2016. évi 

költségvetése terhére magára vállalja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. július 30. 

 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

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

 

 

Schirlingné Drexler Anna        Váradi Melinda 

elnök                                           jkv. hitelesítő 


