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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 29-én 8.00 órakor 

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

Tárgyalóterem) megtartott rendkívüli üléséről 
 

Jelen vannak:  Schirlingné Drexler Anna elnök 

  Váradi Melinda képviselő 

Herling Erik képviselő 

 

Távollétét előre jelezte:    Weinmann Antal alelnök 

    

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 3 fővel 

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

hitelesítője Váradi Melinda. 
 

Szavazásra teszi fel a 2016. szeptember 29-ei nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a 80/2016.(IX.05.) sz. határozat módosítása (a Soroksári Napok rendezvényen 

való részvételről és a költségeinek átvállalásáról) 

          Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

     

2. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület kirándulásához a buszköltség 

átvállalására  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

3. Javaslat a Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére és költségeinek 

vállalására(november 11.) 

            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2016. (IX.29.) 

határozata a 2016. szeptember 29-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi 

pontok elfogadásáról 
 

 

1. Javaslat a 80/2016.(IX.05.) sz. határozat módosítása (a Soroksári Napok rendezvényen 

való részvételről és a költségeinek átvállalásáról) 

          Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

     

2. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület kirándulásához a buszköltség 

átvállalására  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

3. Javaslat a Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére és költségeinek vállalására 

(november 11.) 

            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
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1. napirendi pont 

Javaslat a 80/2016.(IX.05.) sz. határozat módosítása (a Soroksári Napok rendezvényen 

való részvételről és a költségeinek átvállalásáról) 

           Előterjesztő: Schiringné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szeptember 5-ei ülésen a 

Soroksári Napok keretein belül a Szüreti felvonulással kapcsolatok költségeket bruttó 

1.900.000,- Ft összeghatárig szavazta meg a Képviselő-testület. Ezt az összeg a többlet 

költségek miatt nem nyújtott kellő fedezetet. Javaslom, hogy a 80/2016. (IX.05.) sz. 

határozatban meghatározott bruttó 1.900.000,- Ft-ot bruttó 2.000.000,- Ft-ra módosítsa az 

SNNÖ a 2016. évi költségvetése terhére. 

 

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

szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete……./2016.(IX.29.) 

határozata a 80/2016.(IX.05.) határozat módosításáról (a Soroksári Napok rendezvényen való 

részvételről és a költségeinek átvállalásáról) 
 

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

I. az összegszerűség vonatkozásában bruttó 2.000.000,- Ft-ra módosítja a Soroksári 

Napok rendezvénysorozaton való részvételről és a szüreti felvonulás költségeinek 

átvállalásáról szóló 80/2016.(IX.05.) sz. határozatát, az SNNÖ 2016. évi költségvetés 

terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: azonnal 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2016.(IX.29.) 

határozata a 80/2016.(IX.05.) határozat módosításáról (a Soroksári Napok rendezvényen 

való részvételről és a költségeinek átvállalásáról) 
 

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

I. az összegszerűség vonatkozásában bruttó 2.000.000,- Ft-ra módosítja a Soroksári 

Napok rendezvénysorozaton való részvételről és a szüreti felvonulás költségeinek 

átvállalásáról szóló 80/2016.(IX.05.) sz. határozatát, az SNNÖ 2016. évi költségvetés 

terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület kirándulásához a 

buszköltség átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület 2016. október 9-én a 

Lajosmizsén található benei újtanya Csárdához autóbusszal szeretne kirándulni. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzathoz fordult, hogy a kirándulásukkal kapcsolatos költségeket 

vállaljuk át. 
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Javaslom, hogy az SNNÖ az egyesület kirándulásának költségeit bruttó 400.000,- Ft 

összeghatárig vállalja át a 2016. évi költségvetése terhére.  
 

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

mely szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016.(IX.29.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület kirándulásának költségeinek 

átvállalásáról:  

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

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület tagjainak 2016. október 9-ei Lajosmizse, 

benei hagyományőrző kirándulásuk költségeit bruttó 400.000,- Ft összeghatárig a 

2016. évi költségvetése terhére magára vállalja. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. október 20. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016.(IX.29.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület kirándulásának költségeinek 

átvállalásáról:  

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

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület tagjainak 2016. október 9-ei Lajosmizse, 

benei hagyományőrző kirándulásuk költségeit bruttó 400.000,- Ft összeghatárig a 

2016. évi költségvetése terhére magára vállalja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. október 20. 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére és költségeinek 

vállalására (november 11.) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: Ebben az évben kissé módosul a hagyományos Márton-napi 

rendezvényünk. A kerület pedagógusait megkérdezve és velük egyeztetve a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat egy bábelőadással is kedveskedni szeretne a kerület óvódásainak 

illetve az alsós tagozatos gyerekeknek. Ezért a soroksári Otthon Közösségi Házban 2016. 

november 11-én 10.00 órai kezdettel a Fogi Színház a Márton-napihoz kapcsolódóan 

bábelőadást tartana az óvodások és kisiskolások részére. A hagyományokat éltetve a tavalyi 

évhez hasonlóan ugyanazon a napon 17.00 órai kezdettel megtartanánk a hagyományos 

Márton-napi lámpás felvonulást is. A felvonulás indulási helyszíne ebben az évben a szüreti 

felvonuláson átadott Nagyboldogasszony Templom mögötti térrész lesz, és a menet a 

Tájházba érkezik vissza, ahol a részt vevő óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek idén is 

forró teával, libazsíros kenyérrel, süteménnyel lesznek vendégül látva.  

Javaslom, hogy az SNNÖ a rendezvény költségeit a 2016. évi költségvetése terhére bruttó 

400.000,- Ft összeghatárig vállalja magára. 

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

szerint: 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  ……/2016.(IX.29.) 

határozata Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére, megrendezésére és költségeinek 

vállalására: 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatai körében 2016. november 11-

én 10.00 órai kezdettel az Otthon Közösségi Házban a Fogi Színház bábelőadását, 

valamint a 17.00 órai kezdettel a hagyományőrző Márton-napi lámpás felvonulás 

szervezési és lebonyolítási költségeit bruttó 400.000,- Ft összeghatárig az SNNÖ a 

2016. évi költségvetésének terhére magára vállalja. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. 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  89/2016.(IX.29.) 

határozata Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére, megrendezésére és 

költségeinek vállalására: 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy: 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatai körében 2016. november 11-

én 10.00 órai kezdettel az Otthon Közösségi Házban a Fogi Színház bábelőadását, 

valamint a 17.00 órai kezdettel a hagyományőrző Márton-napi lámpás felvonulás 

szervezési és lebonyolítási költségeit bruttó 400.000,- Ft összeghatárig az SNNÖ a 

2016. évi költségvetésének terhére magára vállalja. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2016. november 30.  

 

 

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

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Schirlingné Drexler Anna       Váradi Melinda 

elnök                               jkv. hitelesítő 


