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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 29-én 17.00 órakor a 

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

Tárgyalóterem) megtartott üléséről 
 

Jelen vannak: Weinmann Antal elnökhelyettes 

 Váradi Melinda képviselő 

Herling Erik 

dr. Pfiszter Tamás 

 

Távollétét előre jelezte:   Schirlingné Drexler Anna elnök  

 

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogtanácsos 
 

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.  

A hirdetményben szereplő napirendi pontokban módosítást javasol. Javasolja, hogy a 

Képviselő-testület a két napirendi pontjának sorrendjét cserélje meg. A Képviselő-testület első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola 

diákjainak olaszországi utazásához a buszköltség átvállalására” c. napirendi pontot, és 

második napirendi pont legyen a KÖZMEGHALLHATÁS.  
 

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

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 29-ei két napirendi pontjának 

sorrendjét megcseréli.  
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2017. (V.29.) 

határozata a 2017. május 29-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi 

pontjainak módosításának elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. 

május 29-ei ülésén az alábbiak szerint módosítja a mapirendi pontokat 

- felcseréli a két napirendi pontot. Első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 

Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi utazásához a 

buszköltség átvállalására)” c. napirendi pontot, és második napirendi pont lesz a 

KÖZMEGHALLGATÁS.   
 
 

Weinmann Antal: Szavazásra teszi fel a 2017. május 29-ei nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testületi ülésének módosított napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi 

utazásához a buszköltség átvállalására 

            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Közmeghallgatás  
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (V.29.) 

határozata a 2017. május 29-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó módosított 

napirendi pontok elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. május 29-ei képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi 

utazásához a buszköltség átvállalására 

            Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Közmeghallgatás  
 

3. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi utazásához 

a buszköltség átvállalására 
 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Weinmann Antal: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Galambos János 

Zeneiskola igazgatója levélben kereste meg a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, 

hogy az iskola ismét meghívást kapott Olaszországba, a Comói-tó melletti Olgiate Comasco 

városba, ahol az Iskola fúvószenekara újra részt vehet a nemzetközi fúvószenekari tábor 

rendezvényén. Az idei program 2017. július 9-től július 17-ig lesz. Az utazáshoz szükséges 

mikrobusz bérléséhez kérik az SNNÖ anyagi segítségét bruttó 200.000,- Ft összeghatárig. 

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

Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése terhére vállalja magára.  

 

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

szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (V.29.) 

határozata a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi nemzetközi 

fúvószenekari táborozás utazásához a buszköltség átvállalásáról:  
 

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

I. a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak olaszországi nemzetközi 

fúvószenekari táborba történő utazásának buszköltségét bruttó 200.000,- Ft 

összeghatárig a 2017. évi költségvetése terhére magára vállalja. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. július 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2017. (V.29.) 

határozata a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak olaszországi 

nemzetközi fúvószenekari táborozás utazásához a buszköltség átvállalásáról:  
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

I. a Galambos János Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak olaszországi nemzetközi 

fúvószenekari táborba történő utazásának buszköltségét bruttó 200.000,- Ft 

összeghatárig a 2017. évi költségvetése terhére magára vállalja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2017. július 30. 

 

2. napirendi pont 

K ö z m e g h a l l g a t á s 
 

 

Weinmann Antal: 10 perc várakozás után a megjelent Czeitler Márton. 

 

Czeitler Márton: Jelezte, hogy miután elnök asszony nincs jelen és szerette volna, ha elnök 

asszony is részt vesz a meghallgatáson. Elmondta, hogy most nem kíván szólni, de egyéni 

ügyével kapcsolatban leírja a gondolatait és behozza, és írásban kér választ a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzattól.  

 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület folytassa a hirdetményben szereplő „Egyebek” napirendi 

pontok megtárgyalását. 

 

 

3. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Weinmann Antal              Váradi Melinda 

            elnökhelyettes                        jkv. hitelesítő 


