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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. március 13-án 17.00 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 

Herling Anikó 

dr. Pfiszter Tamás 

Pócsik Viktor 
 

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogtanácsos 
 

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 2017. március 13-ai német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására    

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2.  Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére 

      Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  
 

3. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvériskolájából érkező 

gyermekek magyarországi és budapesti nevezetességeinek megtekintése céljából a 

költségeik átvállalása 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  
 

4. Javaslat a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni testvériskolájából érkező  gyermekek 

magyarországi és budapesti nevezetességeinek megtekintése céljából a költségek 

átvállalása 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  
 

5. Javaslat Lux Antal „Életem” c. könyvének kiadásához a költségek részbeni  

átvállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  
 

6. Javaslat a „Tervezz a Tájházban!” programsorozathoz szükséges anyagok vásárlásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

7. Javaslat a Grassalkovich Kör irodájához szükséges bútor anyag költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

8. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján elektronikus kiadvány 

létrehozásának költségei átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
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9. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának 2017. évre szóló 

folyamatos aktualizálásának költségeinek átvállalására 

Előterjesztés: Schirlingné Drexler Anna 

 

10. Egyebek 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (III.13.) 

határozata a 2017. március 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó  napirendi pontok 

elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. március 13-ai képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására    

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

2.  Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére 

      Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  

 

3. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvériskolájából érkező 

gyermekek magyarországi és budapesti nevezetességeinek megtekintése céljából a 

költségeik átvállalása 

           Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  

 

4. Javaslat a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni testvériskolájából érkező  gyermekek 

magyarországi és budapesti nevezetességeinek megtekintése céljából a költségek 

átvállalása 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  

 

5. Javaslat Lux Antal „Életem” c. könyvének kiadásához a költségek részbeni 

       átvállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna  

 

6. Javaslat a „Tervezz a Tájházban!” programsorozathoz szükséges anyagok vásárlásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

7. Javaslat a Grassalkovich Kör irodájához szükséges bútor anyag költségeinek 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

8. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján elektronikus kiadvány 

létrehozásának költségei átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

9. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának 2017. évre szóló 

folyamatos aktualizálásának költségeinek átvállalására 

Előterjesztés: Schirlingné Drexler Anna 

 

10. Egyebek 
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1. napirendi pont 

Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: Ahogy az már évek óta hagyomány, ebben az évben is a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat megrendezi a Húsvéti, és az Úrnapi Körmenetet. A Húsvéti 

Körmentet 2017. április 15-én 17.00 órakor fog kezdődni, az Úrnapi Körmenet időpontja pedig 

2017. június 18-a 9.00 óra lesz. Mindkét eseményre a hagyományokhoz híven zenés kíséret 

lesz. Kéri a Képviselő-testület és a bizottságok tagjait, hogy az eseményen vegyenek részt. 

Javasolja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Húsvéti és Úrnapi 

Körmenetek megrendezésére egyenként bruttó 200.000,- Ft-ot, azaz bruttó 400.000,- Ft-ot 

vállaljon át a 2017. évi költségvetése terhére. 
 

Kéri a Hagyományőrző 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. III. pontját, mely 

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (III.13.) 

határozata kötelezettség vállalására a 2017. évi Húsvéti és Úrnapi Körmenet költségeinek 

biztosítására: 

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

I.  a helyi német nemzetiségi közösségnek a településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatai körében részt vesz a 2017. évi 

Húsvéti és Úrnapi Körmeneten, melynek zenés kíséreteit egyenként bruttó 200.000,- 

Ft összeghatárig, összesen bruttó 400.000,- Ft (2 x bruttó 200.000,- Ft) összeghatárig 

a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének terhére 

magára vállalja.  

III. felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a rendezvényen való részvétel és 

közreműködésével kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá hogy a 2017. évi 

költségvetésben a reklám és propaganda sorról kerüljön az összeg kifizetésre. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. 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 24/2017. (III.13.) 

határozata kötelezettség vállalására a 2017. évi Húsvéti és Úrnapi Körmenet költségeinek 

biztosítására: 

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

I.  a helyi német nemzetiségi közösségnek a településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatai körében részt vesz a 2017. 

évi Húsvéti és Úrnapi Körmeneten, melynek zenés kíséreteit egyenként bruttó 

200.000,- Ft összeghatárig, összesen bruttó 400.000,- Ft (2 x bruttó 200.000,- Ft) 

összeghatárig a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetésének terhére magára vállalja.  
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II.  felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a rendezvényen való részvétel és 

közreműködésével kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá hogy a 2017. évi 

költségvetésben a reklám és propaganda sorról kerüljön az összeg kifizetésre. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. június 30. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

     

Schirlingné Drexler Anna: Az SNNÖ ebben az évben is megemlékezést tart a Kitelepítés 

évfordulója alkalmából 2017. május 7-én a 9.00 órakor a Nagyboldogasszony Főplébánián 

kezdődő mise után. Ettől az évtől kezdve a megemlékezés a 2016. évben, a Főplébánia mögötti 

területen felállított emlékműnél lesz. Javasolja, hogy a megemlékezés után, aki szeretne, tartson 

a Német Önkormányzat Képviselő-testületével és bizottsági tagjaival a vasútállomásra is, és ott 

is helyezzenek el az emléktáblánál egy koszorút.  
 

Weinmann Antal: egyet ért elnök asszony javaslatával, hogy megemlékezés végén felkérjék a 

megjelenteket a vasútállomáson lévő emléktáblához kísérjék el az SNNÖ tagjait.  
 

Schirlingné Drexler Anna Kéri a Hagyományőrző 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. pontját, mely 

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017.(III.13.) 

határozata a Kitelepítés 71. évfordulója megemlékezés költségeinek átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2017. évben is megemlékezik a 71 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről. Az ehhez szükséges költséget az SNNÖ 2017. 

évi költségvetése terhére bruttó 50.000,- Ft összeghatárig állapítja meg. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. május 31. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017.(III.13.) 

határozata a Kitelepítés 71. évfordulója megemlékezés költségeinek átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2017. évben is megemlékezik a 71 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről. Az ehhez szükséges költséget az SNNÖ 2017. 

évi költségvetése terhére bruttó 50.000,- Ft összeghatárig állapítja meg. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. május 31. 
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3. napirendi pont 

Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvériskolájából érkező 

gyermekek magyarországi és budapesti nevezetességeinek megtekintése céljából a 

költségeik átvállalása 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 
 

Schirlingné Drexler Anna: A Grassalkovich Antal Általános Iskola igazgató asszonya 

levélben tájékoztatta a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 2017. március 28-

a és április 4-e között érkeznek a nürtingeni Geschwister – Scholl – Realschule testvériskolából 

gyerekek és pedagógusok, akiknek szeretnék Magyarország és Budapest nevezetességeit 

megmutatni. Igazgató asszony anyagi segítséget kért a belépőjegyek megvásárlására, gyerekek 

vendégül látására, illetve a busszal történő utaztatások költségeinek átvállalására. 

Javasolja a Grassakovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvérvárosi iskolások budapesti 

tartózkodásuk idejére vállalják át a költségeiket bruttó 200.000,- ft összeghatárig a 2017. évi 

költségvetés terhére. 

Kéri az Oktatási és Kulturális 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. pontját, mely 

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2017. (III.13.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvériskolából érkező gyerekek 

részére Magyarország és Budapest nevezetességei megtekintésének elősegítése érdekében 

költségek átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

2017. március 28-án érkező nürtingeni cserediákjainak részére - az anyaországi 

kapcsolattartás érdekében - Budapest és Magyarország nevezetességeinek 

megismertetése céljából buszköltségre, illetve belépődíjakra a 2017. évi költségvetése 

terhére bruttó 200.000,- Ft-ot átvállal. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. április 30. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (III.13.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvériskolából érkező 

gyerekek részére Magyarország és Budapest nevezetességei megtekintésének elősegítése 

érdekében költségek átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

2017. március 28-án érkező nürtingeni cserediákjainak részére - az anyaországi 

kapcsolattartás érdekében - Budapest és Magyarország nevezetességeinek 

megismertetése céljából buszköltségre, illetve belépődíjakra a 2017. évi költségvetése 

terhére bruttó 200.000,- Ft-ot átvállal. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. április 30. 
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4. napirendi pont 

Javaslat a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni testvériskolájából érkező gyermekek 

magyarországi és budapesti nevezetességeinek megtekintése céljából a költségek átvállalása 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: A Páneurópa Általános Iskola igazgató asszonya levelet írt a  

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy ebben az évben a nürtingeni Neckar-

Realschule iskolából érkeznek diákok Budapestre. 2017. március 25-től április 2-ig 

tartózkodnak városunkban. A gyerekeknek szeretnék Magyarország és Budapest 

nevezetességeit megmutatni. Igazgató asszony bruttó 200.000,- Ft anyagi segítséget kért a 

belépőjegyek megvásárlására, vendéglátásra,  illetve a busszal történő utaztatások költségeinek 

átvállalására. 

Javasolja a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni testvérvárosi iskolások budapesti 

tartózkodásuk idejére vállalják át a költségeiket bruttó 200.000,- ft összeghatárig a 2017. évi 

költségvetés terhére.  

Kéri az Oktatási és Kulturális 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 ……/2017. (III.13.) 

határozata a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni testvériskolából érkező gyerekek részére 

Magyarország és Budapesti nevezetességei megtekintésének elősegítése érdekében költségek 

átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Páneurópa Általános Iskola 2017. 

március 25-én érkező nürtingeni cserediákjainak részére - az anyaországi 

kapcsolattartás érdekében - Budapest és Magyarország nevezetességeinek 

megismertetése céljából buszköltségre, vendéglátásra illetve belépődíjakra a 2017. évi 

költségvetése terhére bruttó 200.000,- Ft-ot átvállal. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. április 30. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (III.13.) 

határozata a Páneurópa Általános Iskola nürtingeni testvériskolából érkező gyerekek 

részére Magyarország és Budapesti nevezetességei megtekintésének elősegítése érdekében 

költségek átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Páneurópa Általános Iskola 2017. 

március 25-én érkező nürtingeni cserediákjainak részére - az anyaországi 

kapcsolattartás érdekében - Budapest és Magyarország nevezetességeinek 

megismertetése céljából buszköltségre, vendéglátásra illetve belépődíjakra a 2017. évi 

költségvetése terhére bruttó 200.000,- Ft-ot átvállal. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. április 30. 
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5. napirendi pont 

Javaslat Lux Antal „Életem” c. könyvének kiadásához a költségek részbeni átvállalásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: Lux Antal, Soroksár szülötte, és díszpolgára. A Munkácsy-díjas 

művész „Életem” címmel elkészítette önéletrajzi könyvének kéziratát, mely nagyrészt 

kapcsolódik Soroksárhoz. A mű fotómellékleteket is tartalmaz. A szöveg gondozásában dr. 

Pfiszter Tamás az SNNÖ oktatási és kulturális bizottságának tagja is részt vett.  

Javasolja, hogy a könyvkiadás nyomdai munkálatinak költségeinek egy részét a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére bruttó 300.000,- Ft 

összeghatárig vállalja át. 
 

Weinmann Antal: Pfiszter Tamástól kérdezi, hogy hol tart a könyv kiadása? 
 

dr. Pfiszter Tamás: Bemutatja a rendelkezésére álló nyomdai munkálatokra váró anyagot. 

Elmondja, hogy több helyről kértek a nyomdai árajánlatot, melyből a legkedvezőbb lett 

kiválasztva. Bruttó 605.000,- Ft volt a legkedvezőbb árajánlat. Tudomása szerint Lux Antal úr 

a költségek felének átvállalását a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattól, a másik 

felének átvállalását a Soroksár Önkormányzatától kérte.  
 

Pócsik Viktor: hány példányban lesz a könyv kiadva? 
 

Pfiszter Tamás: 500 példányról lettek az árajánlatok bekérve. A nyomdára kész alapanyagok 

CD-n is és papír alapon is megvannak. Magyar és német szöveget is tartalmaz, sok képpel 

színesítve. Ez a könyv Lux Antal önéletrajza, amit már tíz éve elkezdett írni a gyerekkorától 

kezdve. Nagyon szép soroksári leírások találhatók a kiadásra váró könyvben. 
 

Weinmann Antal: javasolja, hogy amennyiben Soroksár Önkormányzata, valamint a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat átvállalja a könyv megjelentetésének nyomdai költségét, 

akkor tiszteletpéldányt kapjanak, arányos és méltányos mértékben. Nem javasolja a költségek 

átvállalását akkor, ha a könyv kereskedelmi forgalomba, értékesítés céljából is megjelenik. 
 

dr. Pfiszter Tamás: tudomása szerint a szerző nem kívánja kereskedelmi forgalomban 

értékesíteni a könyvet, és vállalja, hogy továbbítani fogja a tiszteletpéldányokra vonatkozó 

javaslatot. 
 

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

mely szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2017.(III. 13.) 

határozata Lux Antal „Életem” című könyvének kiadásával járó költségeinek részbeni 

átvállalásáról 

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

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladat ellátása kapcsán Lux Antal Soroksár díszpolgára által kiadandó 

„Életem” c. könyvének nyomdai munkálatainak költségét bruttó 300.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja 2017. évi költségvetése K337 egyéb szolgáltatások sora terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. december 31. 

 

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  28/2017.(III. 13.) 

határozata Lux Antal „Életem” című könyvének kiadásával járó költségeinek részbeni 

átvállalásáról 

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

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladat ellátása kapcsán Lux Antal Soroksár díszpolgára által kiadandó 

„Életem” c. könyvének nyomdai munkálatainak költségét bruttó 300.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja 2017. évi költségvetése K337 egyéb szolgáltatások sora terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a „Tervezz a Tájházban!” programsorozathoz szükséges anyagok vásárlásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A „Tervezz a Tájházban” programsorozat keretében a 

közeljövőben a Soroksári Sváb Tájházban „hohceitszuppe” leves elkészítését tervezi a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat. A régi sütemények, és régi receptek mellett most 

lehetősége nyílik az oda látogatóknak, hogy betekintést kapjanak ennek a hagyományos 

levesnek az elkészítésébe, kóstolási lehetőséggel egybekötve. Cél a kifejezetten soroksári 

hagyományok megismertetése lenne. 

A programon a hatályos élelmiszerbiztonsági szabályokra is figyelemmel, előzetes 

regisztrációval lehetne részt venni. A lebonyolításhoz szükséges anyagok beszerzéséhez és a 

rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében javasolja, hogy a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére bruttó 20.000,- Ft összeghatárig 

biztosítson összeget. 

 

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

szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2017.(III. 13.) 

határozata a Tervezz a Tájházban! program 2017. tavaszi rendezvényének lebonyolításához 

szükséges anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek vállalásáról 

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

I.  a Tervezz a Tájházban! program 2017. évi tavaszi rendezvényének lebonyolításához 

bruttó 20.000,- Ft összeghatárig biztosít keretösszeget, melyből anyagokat vásárol 2017. 

évi költségvetése terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a szükséges hatósági 

bejelentések, egyeztetések elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. április 15. 

 

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 29/2017.(III. 13.) 

határozata a Tervezz a Tájházban! program 2017. tavaszi rendezvényének 

lebonyolításához szükséges anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek vállalásáról 

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

I.  a Tervezz a Tájházban! program 2017. évi tavaszi rendezvényének lebonyolításához 

bruttó 20.000,- Ft összeghatárig biztosít keretösszeget, melyből anyagokat vásárol 2017. 

évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a szükséges hatósági 

bejelentések, egyeztetések elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. április 15. 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a Grassalkovich Kör irodájához szükséges bútor anyag költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Grassalkovich Kör elnöke levélben kereste meg a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a kerület hagyományainak 

megörökítéséhez az évek során sok anyagot gyűjtöttek össze, mely iratanyagokat napjainkig a 

néhai Román János családi házában tároltak. A ház eladása miatt a gyűjteményeket el kell 

hozniuk a házból. A Táncsics Mihály Művelődési Házban kapnak egy helyiséget az iratanyagok 

tárolására, de sajnos csak bútorzat nélkül. A bútorok anyagköltségének átvállalásához kér 

segítséget az SNNÖ-től, amely hozzávetőlegesen bruttó 200.000,- Ft.  

Javasolja, hogy az SNNÖ a Grassalkovich Kör szekrény anyagköltségéhez bruttó 200.000,- Ft 

összeghatárig járuljon hozzá a 2017. évi költségvetése terhére. 
 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2017.(III. 13.) 

határozata a Grassalkovich Kör irodájához szükséges bútor anyagköltségének átvállalásáról  

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

I. A Grassalkovich Kör bútorkészítésének anyagköltségét bruttó 200.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja a 2017. évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. május 31. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017.(III. 13.) 

határozata a Grassalkovich Kör irodájához szükséges bútor anyagköltségének 

átvállalásáról  

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

I. A Grassalkovich Kör bútorkészítésének anyagköltségét bruttó 200.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja a 2017. évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2017. május 31. 
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8. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján elektronikus kiadvány 

létrehozásának költségei átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A tavalyi évben a Kitelepítés 70. évfordulója alkalmából Soroksár 

Önkormányzata egy két napos megemlékezést tartott. A programsorozat keretében látható volt 

a „Haza-találás” című kiállítás is. Az akkori kiállítás anyagának részbeni felhasználásával 

hozna létre az SNNÖ elektronikus formában hozzáférhető kiadványt. A kiadvány kereskedelmi 

forgalomba nem fog kerülni, csak az Önkormányzat internetes oldalán lenne elérhető, virtuális 

könyv formájában. 

Javasolja, hogy az elektronikus kiadvány létrehozása, szükséges engedélyek beszerzése, 

valamint a honlapra feltöltés és gondozás költségeit az SNNÖ legfeljebb 70.000,- Ft+ÁFA 

összeghatárig határozza meg a 2017. évi költségvetésének terhére. 
 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017.(III.13.) 

határozata a saját honlapján elektronikus kiadvány létrehozásának költségei átvállalására 

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

I. saját honlapján, a magyarországi németek elűzetésének 70. évfordulóján tartott 

megemlékezés első évfordulójára elektronikus kiadvány kíván létrehozni. Az 

elektronikus kiadvány létrehozása, szükséges engedélyek beszerzése, valamint a 

honlapra feltöltés és gondozás költségeit 2017. év költségvetése terhére az SNNÖ 

legfeljebb 70.000,- Ft + áfa értékben határozza meg. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések teljeskörű megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: azonnal 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017.(III.13.) 

határozata a saját honlapján elektronikus kiadvány létrehozásának költségei 

átvállalására 

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

I. saját honlapján, a magyarországi németek elűzetésének 70. évfordulóján tartott 

megemlékezés első évfordulójára elektronikus kiadvány kíván létrehozni. Az 

elektronikus kiadvány létrehozása, szükséges engedélyek beszerzése, valamint a 

honlapra feltöltés és gondozás költségeit 2017. év költségvetése terhére az SNNÖ 

legfeljebb 70.000,- Ft + áfa értékben határozza meg. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések teljeskörű megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának 2017. évre szóló 

folyamatos aktualizálásának költségeinek átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: 2015. február 16-i SNNÖ ülésen 24/2015.(II.16.) számon 

határozott az SNNÖ arról, hogy készüljön honlapja abból a célból, hogy a lakosságot 

könnyebben, gyorsabban több információval tudja ellátni. 2015. ősze óta él a honlap, és azóta 

már minden az SNNÖ-vel kapcsolatos események felkerül rá. Ebben az évben is szükséges a 

honlap folyamatos frissítése, a rendezvényekről képek feltöltése, jegyzőkönyvek folyamatos 

felhelyezése. 

Javasolja, hogy az SNNÖ a honlapjának 2017. évre szóló folyamatos aktualizálásának 

költségeit 60.000,- Ft + áfa összeghatárig határozza meg a 2017. évi költségvetésének terhére. 
 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017.(III.13.) 

határozata a saját honlapjának 2017. évre szóló folyamatos aktualizálásának  költségeinek 

átvállalására 

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

I. saját honlapjának 2017. évben történő folyamatos aktualizálásának költségeit a 2017. év 

költségvetése terhére az SNNÖ 60.000,- Ft + áfa értékben határozza meg. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: azonnal 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017.(III.13.) 

határozata a saját honlapjának 2017. évre szóló folyamatos aktualizálásának  költségeinek 

átvállalására 

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

I. saját honlapjának 2017. évben történő folyamatos aktualizálásának költségeit a 2017. év 

költségvetése terhére az SNNÖ 60.000,- Ft + áfa értékben határozza meg. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

dr. Pfiszter Tamás: a Tájház ismét felajánlásból edényeket kapott a konyhájába. Ígéretet 

kapott az SNNÖ mikrohullámú sütő felajánlására is.  

 

dr. Dallos Andrea: tájékoztatja a tagokat, hogy a 20.000.0000,- Ft-os pályázat elnyerése 

kapcsán 2017. március 6-án tartott helyszíni bejárásról, az Otthon Közösségi Ház felújításával 

kapcsolatosan. Folyamatban van a pályázat bonyolítása. 
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Schirlingné Drexler Anna:  

1. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2017. március 9-én az Unsere Bildschrim magazin 

látogatást tett a Tájházban, ahol többekkel interjút készítettek, és a Tájház is bemutatásra került.  

Két Grassalkovich Antal általános iskolás osztálynak is éppen német népismeret órát tartottak 

a helyszínen, melynek egy része felvételre került. 2017. március 28-án kedden reggel 7.55-kor 

lesz látható a felvétel a Duna TV-ben. 

 

2. 

Münchenből április 6-án csütörtökön délután vendégek érkeznek Magyarországra autóbusszal. 

Délelőtt Budaörsön tesznek látogatást, délután 17.00 órára Soroksárra érkeznek. Soroksárról 

Bonyhádra mennek tovább, majd onnan Pusztavámra, Bajára és Pécsre. 

Kerületünkbe érkezve német nyelvű idegenvezetésre lenne szüksége az SNNÖ-nek a Tájház 

bemutatása céljából, és erre Pócsik Viktort, a Hagyományőrző Bizottsági tagot kéri segítségül. 

 

Pócsik Viktor: természetesen a tolmácsolást szívesen vállalja. 

 

 

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

Schirlingné Drexler Anna        Váradi Melinda 

elnök                                           jkv. hitelesítő 


