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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 14-én 15.00 

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 

Herling Erik képviselő 
 

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 4 fővel határozatképes. 

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

Melinda.  

 

Szavazásra teszi fel a 2016. december14-ei nemzetiségi önkormányzat rendkívüli képviselő-

testületi ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint:  

 

1. Javaslat a helyi német nemzetiségi közösség életében jelentős szerepet betöltő 

emlékkeresztek felújítása és pótlása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részére benyújtandó támogatási kérelem alapján támogatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: 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-testületének 125/2016. 

(XII.14.) határozata a 2016. december 14-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 

tárgyalandó napirendi pont elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 14-ei 

rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. Javaslat a helyi német nemzetiségi közösség életében jelentős szerepet betöltő 

emlékkeresztek felújítása és pótlása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részére benyújtandó támogatási kérelem alapján támogatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a helyi német nemzetiségi közösség életében jelentős szerepet betöltő 

emlékkeresztek felújítása és pótlása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részére benyújtandó támogatási kérelem alapján támogatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: Soroksáron a múltban betelepült sváb eredetű népcsoport és 

azok leszármazottjai főként római katolikus vallásúak voltak. A német telepesek által 

korábban felállított kőkeresztek a településen mindig is kiemelt figyelmet kapnak. A német 

származású közösség igyekszik erejéhez mérten azokat gondozni, javítani. Ezek a keresztek 

a közösség számára a németek történelmi megpróbáltatásainak emlékhelyei. 
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Lehetőség nyílt az Emberi Erőforrások Minisztériumához, mint támogatóhoz fordulni e 

közösségi cél érdekében. A cél elsősorban egy, Soroksáron található kereszt felújítása lenne. 

A támogatási kérelem alapján lehetőség nyílna támogatási szerződés megkötésére, melynek 

összege 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás.  

Ennek a támogatásnak az érdekében kérem a  Képviselő-testület döntését. 

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

mely szerint: 

 
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(XII.14.) 

határozata az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére benyújtandó támogatási kérelem 

alapján támogatási szerződés megkötésére: 

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

I. az Emberi Erőforrások Minisztériummal - támogatási kérelem alapján -

Kedvezményezettként, támogatási szerződést kíván kötni 700.000,- Ft vissza nem 

térítendő támogatás igénybevétele érdekében, a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. cím, 56. alcím, „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű 

fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a helyi német nemzetiségi közösség életében 

jelentős szerepet betöltő emlékkeresztek felújítása és pótlása érdekében. 

II. Felhatalmazza az elnököt a támogatási megállapodás aláírására, és a támogatás 

igénybevételével kapcsolatos szükséges előkészítő feladatok elvégzésére. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2016. december 31. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2016.(XII.14.) határozata az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 

benyújtandó támogatási kérelem alapján támogatási szerződés megkötésére: 

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

 

I. az Emberi Erőforrások Minisztériummal - támogatási kérelem alapján -

Kedvezményezettként, támogatási szerződést kíván kötni 700.000,- Ft vissza nem 

térítendő támogatás igénybevétele érdekében, a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. cím, 56. alcím, „Nemzetiségi támogatások” ” elnevezésű 

fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a helyi német nemzetiségi közösség életében 

jelentős szerepet betöltő emlékkeresztek felújítása és pótlása érdekében. 

II. Felhatalmazza az elnököt a támogatási megállapodás aláírására, és a támogatás 

igénybevételével kapcsolatos szükséges előkészítő feladatok elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2016. december 31. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 Schirlingné Drexler Anna    Váradi Melinda 

                        elnök         jzk. hitelesítő 


