
1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. február 12-én 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 képviselő 

dr. Pfiszter Tamás 
 

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogtanácsos  

 

Az ülésen elfogadott határozatok: 
 

Határozat száma Megjelölt feladat – határozat tartalma Költségvetési 

vonzat 

16/2018. (II.12.) napirendi pontok elfogadása - 

 

17/2018. (II.12.) 

 

SNNÖ 2018. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

- 

18/2018.(II.12.) SNNÖ saját bevételeinek összegét, valamint 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításával 

kapcsolatos döntés 

 

- 

 

19/2018. (II.12.) 

SNNÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 

- 

 

20/2018. (II.12.) 

március 15. nemzeti ünnep alkalmából tartandó 

2018. évi rendezvényen való részvételről 
 

- 

 

21/2018.(II. 12.) 

március 15-i nemzeti ünnep rendezvény kapcsán 

koszorú vásárlásának költségvállalására  
bruttó 10.000,- Ft 

22/2018.(II. 12.) SNNÖ logójával ellátott boríték készíttetésének 

költségvállalása 

bruttó 40.000,- Ft 

23/2018.(II. 12.) Herling Erik – érintettsége miatt – szavazásból 

kizárása tárgyában döntés 

 

            - 

24/2018.(II. 12.) Grassalkovich Antal Általános Iskola 

nürtingeni utazásához a buszköltség átvállalása 

 

bruttó 200.000,- Ft 

25/201.(II. 12.) a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 

2018. évi programjai költségeinek 

hozzájárulása 

 

bruttó 500.000,- Ft 

26/2018.(II.12.) Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek 

tisztíttatásának költségvállalása 

 

bruttó 60.000,- Ft 

27/2018.(II.12.) Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 

által Sváb Tájház látogatására érkezők 

fogadására és ezzel kapcsolatos költségének 

vállalása 

 

bruttó 30.000,- Ft 
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28/2018. (II.12.) 

Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 

rendezendő disznóvágás megrendezéséhez elvi 

hozzájárulás 

 

- 

 

29/2018. (II.12.) 

Soroksár területén lévő általános iskolai 

felvételi körzet kijelöléséről 
 

- 

30/2018.(II.12.) Schirlingné Drexler Anna szavazásból kizárása - 

 

31/2018.(II.12.) 

Soroksári Sváb Tájház működésével 

kapcsolatos egyes feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötése 

 

nettó 15.000,- Ft + 

járulékai/hó 

 
 

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 2018. február 12-ei német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 

 

1. Javaslat a 2018. évi költségvetés elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 23 – 26. § (1) 

bekezdés) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

4. Javaslat a március 15. nemzeti ünnep alkalmából tartandó 2018. évi rendezvényen való  
    részvételről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

5. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat logójával ellátott boríték 

készíttetésének költségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné  Drexler Anna 
 

6. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni utazásához a buszköltség 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

7. Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi programjainak 

költségátvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

8. Javaslat a Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek tisztíttatásának 

költségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

9. Javaslat az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Sváb Tájház 

látogatására érkezők fogadására és költségének vállalására 

Előterjesző: Schirlingné Drexler Anna 
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10. Javaslat a SNNE tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezéséhez való elvi 

hozzájárulásra 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

11. Javaslat Soroksár területén lévő általános iskolai felvételi körzet kijelöléséről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

12. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő 

Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Weinmann Antal elnökhelyettes 
 

13. Egyebek 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (II.12.) 

határozata a 2018. február 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok 

elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. február 12-ei képviselő-testületi 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a 2018. évi költségvetés elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 23 – 26. § (1) 

bekezdés) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

4. Javaslat a március 15. nemzeti ünnep alkalmából tartandó 2018. évi rendezvényen való  
    részvételről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

5. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat logójával ellátott boríték 

készíttetésének költségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné  Drexler Anna 
 

6. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni utazásához a buszköltség 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

7. Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi programjainak 

költségátvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

8. Javaslat a Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek tisztíttatásának 

költségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

9. Javaslat az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Sváb Tájház 

látogatására érkezők fogadására és költségének vállalására 

Előterjesző: Schirlingné Drexler Anna 
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10. Javaslat a SNNE tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezéséhez való elvi 

hozzájárulásra 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

11. Javaslat Soroksár területén lévő általános iskolai felvételi körzet kijelöléséről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

12. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő 

Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Weinmann Antal elnökhelyettes 
 

13. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a 2018. évi költségvetés elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 23 – 26. § (1) bekezdés)) 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: Minden évben az SNNÖ-nek el kell készítenie a költségvetését. 

Ez az a költségvetés, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya állít össze minden 

évben az együttműködési megállapodás alapján a jogszabályi előírásokra figyelemmel. 
 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1-6-ig pontját, mely 

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (II.12.) 

határozata a 2018. évi költségvetés elfogadásáról  

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

1. a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Bevételi főösszeg:  11 682 000 Ft 

Kiadási főösszeg:  11 682 000 Ft 
 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetése 
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2. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fent tartja 

magának. 
 

3. 2018.évben költségvetési tartalékot nem tervez. 
 

4. A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek 

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 

3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 
 

5. Felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy 

munkanapon belül továbbítsa. 
 

6. Jelen költségvetési határozat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelete hatálybalépésének napján lép hatályba. 

 

Kötelező feladat
Ö nként  vállalt 

fe ladat
Ö sszesen

1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről 10 782 000     10 782 000     

2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről -                 

3 Közhatalmi bevételek -                 

4 Működési bevételek 900 000       900 000       

5 Felhalmozási bevételek -                 

6 Működési célú átvett pénzeszközök -                 

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                 

8 Költségvetési bevételek összesen: 10 782 000  900 000       11 682 000  

9 Maradvány igénybevétele -                 

10 Időbeli elhatárolások -                 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 782 000  900 000       11 682 000  

Kötelező feladat
Ö nként vállalt 

fe ladat
Ö sszesen

1 Felhalmozási kiadások 339 000       -                339 000       

2 Beruházások 339 000         339 000         

3 Felújítások -                 

4 Egyéb felhalmozási célú kiadások -                 

5 Működési kiadások 10 443 000  900 000       11 343 000  

6 Személyi juttatások 2 156 000      2 156 000      

7 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó 348 000         348 000         

8 Egyéb működési c.támogatások ÁH-on belülre -                 

9 Egyéb működési c.támogatások ÁH-on kívülre -                 

10 Dologi kiadások 7 939 000      900 000         8 839 000      

11 Ellátottak pénzbeli juttatásai -                 

12 Tartalékok -                 

13 Költségvetési kiadások összesen 10 782 000  900 000       11 682 000  

14 Időbeli elhatárolások -                

KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 782 000  900 000       11 682 000  

 Ft-ban

 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

     Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

     Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK
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Elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (II.12.) 

határozata a 2018. évi költségvetés elfogadásáról  

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

1. a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Bevételi főösszeg:  11 682 000 Ft 

Kiadási főösszeg:  11 682 000 Ft 
 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetése 

 
 

Kötelező feladat
Ö nként  vállalt 

fe ladat
Ö sszesen

1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről 10 782 000     10 782 000     

2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről -                 

3 Közhatalmi bevételek -                 

4 Működési bevételek 900 000       900 000       

5 Felhalmozási bevételek -                 

6 Működési célú átvett pénzeszközök -                 

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                 

8 Költségvetési bevételek összesen: 10 782 000  900 000       11 682 000  

9 Maradvány igénybevétele -                 

10 Időbeli elhatárolások -                 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 782 000  900 000       11 682 000  

Kötelező feladat
Ö nként vállalt 

fe ladat
Ö sszesen

1 Felhalmozási kiadások 339 000       -                339 000       

2 Beruházások 339 000         339 000         

3 Felújítások -                 

4 Egyéb felhalmozási célú kiadások -                 

5 Működési kiadások 10 443 000  900 000       11 343 000  

6 Személyi juttatások 2 156 000      2 156 000      

7 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó 348 000         348 000         

8 Egyéb működési c.támogatások ÁH-on belülre -                 

9 Egyéb működési c.támogatások ÁH-on kívülre -                 

10 Dologi kiadások 7 939 000      900 000         8 839 000      

11 Ellátottak pénzbeli juttatásai -                 

12 Tartalékok -                 

13 Költségvetési kiadások összesen 10 782 000  900 000       11 682 000  

14 Időbeli elhatárolások -                

KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 782 000  900 000       11 682 000  

 Ft-ban

 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

     Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

     Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK
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2. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fent tartja 

magának. 
 

3. 2018.évben költségvetési tartalékot nem tervez. 
 

4. A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek 

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 

3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 
 

5. Felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy 

munkanapon belül továbbítsa. 
 

6. Jelen költségvetési határozat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelete hatálybalépésének napján lép hatályba. 

 
 

2. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: ez az előterjesztés tulajdonképpen az ÁHT-ból adódóan fakad, 

hogy lesz-e adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége Önkormányzatunknak az 

elkövetkezendő 3 évre, mely nem várható. Az döntés alapjául szolgáló anyagot is a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el részünkre.  
 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat …./2018. (II.12.) határozata a nemzetiségi 

önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításával kapcsolatos döntésről 

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

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet 

követő három évre szóló középtávú tervezés címén 2019. évre, 2020. évre, 2021. évre 

várható saját bevételi összeget nem határoz meg. Az Önkormányzatnak adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs. 
  

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  18/2018. (II.12.) határozata a nemzetiségi 

önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításával kapcsolatos döntésről 

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

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési 

évet követő három évre szóló középtávú tervezés címén 2019. évre, 2020. évre, 2021. 

évre várható saját bevételi összeget nem határoz meg. Az Önkormányzatnak adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs. 
 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna  

 Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

     Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Schirlingné Drexler Anna:  azért szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, 

mert felülvizsgáltuk az Együttműködési Megállapodást, melynek melléklete az SZMSZ-nek. 

Mivel az módosult, ezért szükséges az SZMSZ módosítása is.  

 

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

a majd most meghozandó határozatszámmal egészül ki: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018.(II.12.) 

határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

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

I. 2018. február 14. napi hatályba lépéssel módosítja 21/2012. (IV.02.) SNNÖ 

határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. mellékletét, 

jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 
 

III. 2018. február 14. napi hatályba lépéssel módosítja 21/2012. (IV.02.) SNNÖ 

határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 163. pontját az 

alábbiak szerint: 

„163. Az SZMSZ-t a Képviselő-testület 21/2012. (IV.02.) SNNÖ határozatával 

fogadta el és a 89/2012. (XII.03.), a 23/2014.(III.03.), a 61/2014. (VII.7.) és a 

128/2014. (XII.08.) SNNÖ, a 2/2016.(I.11. SNNÖ), a 18/2017. (II.13), és a …./2018. 

(II.12.) SNNÖ határozatával módosította. 
 

Felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatnak a 

helyi önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna Elnök 

Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 15. nap 
  

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018.(II.12.) 

határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

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

I. 2018. február 14. napi hatályba lépéssel módosítja 21/2012. (IV.02.) SNNÖ 

határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. mellékletét, 

jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 
 

II. 2018. február 14. napi hatályba lépéssel módosítja 21/2012. (IV.02.) SNNÖ 

határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 163. pontját az 

alábbiak szerint: 

„163. Az SZMSZ-t a Képviselő-testület 21/2012. (IV.02.) SNNÖ határozatával 

fogadta el és a 89/2012. (XII.03.), a 23/2014.(III.03.), a 61/2014. (VII.7.) és a 

128/2014. (XII.08.) SNNÖ, a 2/2016.(I.11. SNNÖ), a 18/2017. (II.13), és a 19/2018. 

(II.12.) SNNÖ határozatával módosította. 
 

Felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatnak a 

helyi önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna Elnök 

Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 15. nap 
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4. napirendi pont 

Javaslat a 2018. március 15. nemzeti ünnep alkalmából tartandó 2018. évi rendezvényen való 
részvételről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

 

Schirlingné Drexler Anna: Soroksár Önkormányzata ebben az évben is megtartja a március 

15-ei nemzeti ünnep alkalmából a megemlékezését. A négy napos ünnep miatt a megemlékezés 

időpontja 2018. március 14-én 17.00 órakor lesz a soroksári Hősök terén lévő emlékműnél. 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy idén is vegyenek részt a megemlékezésen. 

 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2018. (II.12.) 

határozata a március 15-i rendezvényen való részvételre 

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

I. részt vesz Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának március 14-

én 17.00 órakor kezdődő megemlékezésén. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. március 20. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (II.12.) 

határozata a március 15. nemzeti ünnep alkalmából tartandó 2018. évi rendezvényen való 

részvételről 

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

I. részt vesz Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának március 14-

én 17.00 órakor kezdődő megemlékezésén. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. március 20. 
 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksár Önkormányzata által szervezett 2018. március 14-

napján tartandó megemlékezés végén ebben az évben is koszorúzás lesz az emlékműnél.  

Javasolja, hogy az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére készíttessen bruttó 10.000,- Ft 

összeghatárig koszorút és vegyen részt a koszorúzáson. 

 

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

szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2018. (II.12.) 

határozata a március 15-i rendezvényen való koszorú vásárlásának költségvállalására  

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

I. részt vesz Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának március 14-

én 17.00 órakor kezdődő megemlékezésén és bruttó 10.000,- Ft összegben készíttet 

koszorút a 2018. évi költségvetése terhére. 
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III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. március 20. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (II.12.) 

határozata a március 15-i nemzeti ünnep rendezvény kapcsán koszorú vásárlásának 

költségvállalására  
 

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

I. részt vesz Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának március 14-

én 17.00 órakor kezdődő megemlékezésén és bruttó 10.000,- Ft összegben készíttet 

koszorút a 2018. évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. március 20. 
 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat logójával ellátott boríték 

készíttetésének költségvállalására 

       Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: Évekkel ezelőtt készíttetett a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat saját logójával ellátott borítékot, melyben a meghívókat, leveleket küldtünk 

hivatalos helyre, illetve a lakosság részére. A borítékok elfogytak, szükséges ennek pótlása. A 

nyomdai árajánlat alapján 1000 db logóval ellátott ún. francia méretű boríték ára bruttó 40.000,- 

Ft lesz. 

Javasolja, hogy az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére vállalja át a borítékok 

készíttetésének költségét bruttó 40.000,- Ft összeghatárig.  
 

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

szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (II.12.) 

határozata a  Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat logójával ellátott boríték 

készíttetésének költségvállalására   

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

 

I. 1000 db SNNÖ logóval ellátott borítékot készíttet bruttó 40.000,- Ft összeghatárig, 

melynek vállalja a költségeit a 2018. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon az 

összeg 2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 30. 
 

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 22/2018. (II.12.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat logójával ellátott boríték 

készíttetésének költségvállalására   

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

I. 1000 db SNNÖ logóval ellátott borítékot készíttet bruttó 40.000,- Ft összeghatárig, 

melynek vállalja a költségeit a 2018. évi költségvetése terhére. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon az 

összeg 2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 30. 
 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni utazásához a buszköltség 

átvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: A Grassakovich Antal Általános Iskola igazgató asszonyától 

érkezett egy levél, melyben tájékoztatja az SNNÖ-t, hogy ebben az évben is lehetőségük van a 

nürtingeni testvériskolába látogatást tenni. A látogatás ideje alatt a gyerekek német családoknál 

lesznek elszállásolva. Ez a testvérvárosi találkozás már évek óta hagyománnyá vált. A magyar 

gyermekek jobban el tudják sajátítani a német nyelvet, és emellett belelátnak a német családok, 

illetve az ottani iskola kulturális életébe is. Igazgató asszony a busszal történő utazáshoz kérte 

az SNNÖ anyagi segítségét.  

Javasolja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat bruttó 200.000,- Ft-ot vállaljon 

át a buszköltségből a 2018. évi költségvetése terhére. 

 

Herling Erik: bejelenti érintettségét, mert gyermeke is jelentkezett a nürtingeni utazásra. 

 

Schirlingné Drexler Anna: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a „Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni utazásához a 

buszköltség átvállalására” című napirendi pontról szóló döntés tárgyalása során – érintettsége 

miatt – kizárja a szavazásból Herling Eriket.  

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból Herling Eriket. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 3 nem szavazattal 1 tartózkodással nem zárja ki a 

szavazásból Herling Eriket. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (II.12.) 

határozata Herling Erik szavazásból kizárásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Grassalkovich Antal 

Általános Iskola nürtingeni utazásához a buszköltség átvállalására” című napirendi pontról 

szóló döntés tárgyalása során – érintettsége miatt – nem zárja ki a szavazásból Herling 

Eriket. 

 

Schirlingné Drexler Anna: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat I. III. pontját, mely szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (II.12.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni utazásához a buszköltség 

átvállalásáról 

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



12 

I.  anyaországi kapcsolattartás és a kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatai 

körében bruttó 200.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános 

Iskola nürtingeni testvériskolához történő utazás a buszköltségét a 2018. évi 

költségvetése terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. április 30. 
 

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

javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (II.12.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni utazásához a buszköltség 

átvállalásáról 

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

I.  anyaországi kapcsolattartás és a kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási 

feladatai feladatai körében bruttó 200.000,- Ft összeghatárig átvállalja a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola nürtingeni testvériskolához történő utazás a 

buszköltségét a 2018. évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. április 30. 
 

7. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi programjainak 

költségátvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa levélben 

kereste meg önkormányzatunkat, hogy anyagi segítségünket kérje. Ebben az évben katolikus 

egyházi nyári táborokat szeretne megvalósítani családok, illetve gyermekek részére, és ezeknek 

a programoknak a költségeiből szeretné, ha bruttó 500.000,- Ft-ot átvállalna az SNNÖ. Az 

egyházzal közös szervezésben lennének a programok.  Ez egy új kezdeményezés a plébános úr 

idei tervei között, hiszen ilyen programok már jó ideje nincsenek Soroksáron.  Szeretné a 

családokat, a gyerekeket az egyházi élet megismerése mellett a lakóhelyünk, kultúráink, 

hagyományaink bővebb megismertetésére.  

Javasolja, hogy a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia által szervezett programokhoz 

bruttó 500.000,- Ft összeghatárig a költségeihez járuljon hozzá az SNNÖ a 2018. 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……./2018. (II.12.) 

határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi programjai költségeinek 

hozzájárulásáról 

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

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

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében a Soroksári 

Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi gyermek-, ifjúsági- és családos 

programjainak megvalósításához a költségeit bruttó 500.000,- Ft összeghatárig 

átvállalja a 2018. évi költségvetése terhére. 
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III. felkéri és felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, a 

támogatási megállapodás aláírására, valamint arra. hogy gondoskodjon az összeg 

2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. március 20. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (II.12.) 

határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi programjai költségeinek 

hozzájárulásáról 

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

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

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében a Soroksári 

Nagyboldogasszony Főplébánia 2018. évi gyermek-, ifjúsági- és családos 

programjainak megvalósításához a költségeit bruttó 500.000,- Ft összeghatárig 

átvállalja a 2018. évi költségvetése terhére. 
 

II. felkéri és felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, a 

támogatási megállapodás aláírására, valamint arra. hogy gondoskodjon az összeg 

2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. március 20. 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek tisztíttatásának költségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna: 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Sváb Tájházban május hónapban nagytakarítás lesz. 

Több soroksári sváb lakos már jelentkezett segítségnyújtás szempontjából. Az ott található 

szőnyegek elkoszolódtak, ezért szükséges ezeket tisztítóba adni, mosásuk az otthoni 

körülmények között nehezen kivitelezhető. 

Javasolja, hogy a Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek gépi tisztíttatásának költségeit 

az SNNÖ bruttó 60.000,- Ft összeghatárig vállalja át a 2018. 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 …./2018. (II.12.) 

határozata a Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek tisztíttatásának költségvállalására   

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

I. a kulturális örökségének ápolásával megőrzésével kapcsolatos feladatok jegyében a 

Soroksári Sváb Tájház szőnyegeit kitisztíttatja, és bruttó 60.000,- Ft összeghatárig 

vállalja a költségeit a 2018. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon az 

összeg 2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 30. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  26/2018. (II.12.) 

határozata a Soroksári Sváb Tájházban található szőnyegek tisztíttatásának 

költségvállalására   

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

I. a kulturális örökségének ápolásával megőrzésével kapcsolatos feladatok jegyében a 

Soroksári Sváb Tájház szőnyegeit kitisztíttatja, és bruttó 60.000,- Ft összeghatárig 

vállalja a költségeit a 2018. évi költségvetése terhére. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon az 

összeg 2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 30. 

 

 

9. napirendi pont 

Javaslat az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Sváb Tájház 

látogatására érkezők fogadására és költségének vállalására 

Előterjesző: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke levélben 

kereste meg Önkormányzatunkat, hogy kb. 30 fővel 2018. február 27-én délelőtt Soroksárra 

szeretnének látogatni. Szeretnék megismerni településünket, és szeretnének ellátogatni a 

Soroksári Sváb Tájházba is. A vendégek részére pogácsával, édes süteménnyel, ásványvízzel 

és üdítővel kedveskedne az SNNÖ.  

Javasolja, hogy az SNNÖ az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 

Tájház látogatására bruttó 30.000,- Ft összeghatárig vállalja át a költségeket a 2018. 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……./2018. (II.12.) 

határozata az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat által Sváb Tájház látogatására 

érkezők fogadására és ezzel kapcsolatos költségének vállalására  

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

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

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében a Soroksári Sváb 

Tájházba 2018. február 27-én az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében érkező 30 fő látogató fogadására pogácsával, édes süteménnyel, 

ásványvízzel és üdítővel készül, mely érdekében bruttó 30.000,- Ft-ot átvállal a 2018. 

évi költségvetése terhére. 

III. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon az 

összeg 2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. március 10. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (II.12.) 

határozata az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat által Sváb Tájház 

látogatására érkezők fogadására és ezzel kapcsolatos költségének vállalására  
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

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

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében a Soroksári Sváb 

Tájházba 2018. február 27-én az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében érkező 30 fő látogató fogadására pogácsával, édes süteménnyel, 

ásványvízzel és üdítővel készül, mely érdekében bruttó 30.000,- Ft-ot átvállal a 2018. 

évi költségvetése terhére. 

II. felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon az 

összeg 2018. évi költségvetésbe való beépítésről. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. március 10. 

 

10.napirendi pont 

Javaslat a SNNE tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezéséhez való elvi 

hozzájárulásra 

előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A már szinte hagyománnyá vált esemény miatt és a nagy 

érdeklődésre való tekintettel a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület idén is hagyományőrző 

céllal disznóvágást kíván rendezni 2018. február 17-én szombaton a Soroksári Sváb Tájházban. 

A rendezvény célja, hogy meg legyen őrizve ez a régi sváb hagyomány. Az Egyesület 

előzetesen kérte az SNNÖ elvi támogatását a disznóvágás megtartásához, és kérte a rendezvény 

védnöki tisztségének ellátását, melyről a SNNÖ értesíti az ingatlan tulajdonosát, Soroksár 

Önkormányzatát.  

Javasolja, hogy az SNNÖ a rendezvény megtartásához előzetesen járuljon hozzá, és az 

Egyesület által megrendezendő disznóvágást erkölcsileg, a rendezvény védnökeként 

támogassa. 
 

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

szerint: 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018.(II.12.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által rendezendő disznóvágás 

megrendezéséhez való elvi hozzájárulásról 

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

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 2018. február 17-én megrendezendő 

disznóvágás megtartásához hozzájárul a Soroksári Sváb Tájházban, egyben 

védnökséget vállal a rendezvény felett a sváb hagyományőrzés érdekében. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és bejelentések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. február 28. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018.(II.12.) 

határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által rendezendő disznóvágás 

megrendezéséhez való elvi hozzájárulásról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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I. a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület által 2018. február 17-én megrendezendő 

disznóvágás megtartásához hozzájárul a Soroksári Sváb Tájházban, egyben 

védnökséget vállal a rendezvény felett a sváb hagyományőrzés érdekében. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és bejelentések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. február 28. 

 

11. napirendi pont 

Javaslat Soroksár területén lévő általános iskolai felvételi körzet kijelöléséről 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: ez az előterjesztés az általános iskolai felvételi körzet kijelöléséről 

szól. Ezt minden évben megküldi nekünk a Kormányhivatal Oktatási Osztálya. Az SNNÖ 

ellenőrizte, egyeztetett az iskolákkal, és nem változnak a körzethatárok.  
 

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

szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete……./2018.(II.12.) 

határozata Soroksár területén lévő általános iskolai felvételi körzet kijelöléséről 
 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a Budapest XXIII., Grassalkovich Antal Általános 

Iskolát (1239 Budapest, Hősök tere 18-20.) és a Páneurópa Általános Iskola (1238 

Budapest Táncsics Mihály u. 25-33.) érintő, a Budapest Főváros Kormányhivatal által 

a 2018/2019. tanévre kijelölt felvételi körzettel egyetért, amennyiben a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott intézményfenntartói jogköre 

alapján kezdeményezett fenntartóváltás ügyében a végleges döntés nem születik meg a 

törvényben meghatározott határidőig a Budapest XXIII., Grassalkovich Antal Általános 

Iskola (1239 Budapest, Hősök tere 18-20.) vonatkozásában. 
 

III. Felkéri az elnököt a Budapest Főváros Kormányhivatal, valamint az illetékes 

köznevelési feladatokat ellátó hatóság tájékoztatására.  
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. február 15. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2018.(II.12.) 

határozata Soroksár területén lévő általános iskolai felvételi körzet kijelöléséről 
 

I. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a Budapest XXIII., Grassalkovich Antal Általános 

Iskolát (1239 Budapest, Hősök tere 18-20.) és a Páneurópa Általános Iskola (1238 

Budapest Táncsics Mihály u. 25-33.) érintő, a Budapest Főváros Kormányhivatal által 

a 2018/2019. tanévre kijelölt felvételi körzettel egyetért, amennyiben a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott intézményfenntartói jogköre 

alapján kezdeményezett fenntartóváltás ügyében a végleges döntés nem születik meg a 

törvényben meghatározott határidőig a Budapest XXIII., Grassalkovich Antal Általános 

Iskola (1239 Budapest, Hősök tere 18-20.) vonatkozásában. 
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II. Felkéri az elnököt a Budapest Főváros Kormányhivatal, valamint az illetékes köznevelési 

feladatokat ellátó hatóság tájékoztatására.  
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. február 15. 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő 

Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Weinmann Antal elnökhelyettes 

 

Weinmann Antal: A Soroksári Sváb Tájház az SNNÖ ingyenes használatában van a sváb 

hagyományápolás, a helyi német közművelődési tevékenység támogatása érdekében. A 

Tájházban folyamatosak a programok, a hagyományőrző rendezvények száma növekszik, és a 

látogatók száma is gyarapszik. A tájház zökkenőmentes üzemeltetését, a csoportok fogadását 

alapvetően elnök asszony szokta ezt koordinálni, így a vendégeket fogadni, a tájházban végig 

kísérni. Ez a feladat igen megterhelő, és a szabadidejét önzetlenül áldozza a Tájház működésére.  

 

Javasolja, hogy ezen feladat ellátása érdekében az SNNÖ kössön megbízási szerződést 

Schirlingné Drexler Anna Teréziával, aki a feladatokat ez idáig kizárólag magán szorgalomból, 

saját költségén, szabadidejét feláldozva látta el. 
 

Schirlingné Drexler Anna: megköszöni Weinmann Antal elnökhelyettes szavait. El kívánja 

mondani, hogy személy szerint nagyon boldog, hogy ez a ház így működik. Saját maga 

szorgalmából írt beszámolót, hogy 2016-ban kik jártak a Tájházban, mennyire viszik Soroksár 

hírnevét a világba. A napokban pedig a kezébe adtak egy 2018-as németországi kiadványt, 

melyben leírást talált a tavalyi Soroksári búcsú rendezvényről, illetve a 300. évfordulóról. 

Található benne továbbá két olyan régi soroksári mese is, amit még őseink meséltek a 

gyermekeiknek. Jó érzés tölti el, mikor telefont kap, hogy szeretnék megnézni a Tájházat és 

utána újságcikk jelenik meg a látogatásról képekkel illusztrálva. 
 

Weinmann Antal: kéri elnök asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy 2016-

ban és 2017-ben hány órát töltött el a Tájházban idegenvezetés vagy egyéb célok miatt.  
 

Schirlingné Drexler Anna: kis nyilvántartása szerint 2016-ban 123 órát, 2017-ben 157 órát, 

mely csak azokat az óraszámokat mutatja, amikor csoportok voltak ott.  
 

Herling Erik: ezek jelentős óraszámok. Ha alkalmazott lenne ott, 1.000,- Ft/óra alatt nem 

lehetne szerződést kötni vele. Ezt felszorozva havi 15.000,- Ft-ot jelentene. Elnök asszonynak 

nettó 15.000,- Ft + járulékai/hó összeget javasol. 
 

Weinmann Antal: Megbízási szerződés megkötésére gondolt, amit havi rendszerességgel 

kapna meg elnök asszony.  
 

Kéri, hogy a mellékelt megbízási szerződés tervezet alapján fogadja el a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot. 

 

Schirlingné Drexler Anna: bejelenti érintettségét.  

 

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

Nemzetiségi Önkormányzat a „Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

ingyenes használatában lévő Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére” című napirendi pontról szóló döntés 

tárgyalása során – érintettsége miatt – kizárja a szavazásból Schirlingné Drexler Annát.  
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból Schirlingné 

Drexler Annát.  

 

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

szavazásból Schirlingné Drexler Annát. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (II.12.) 

határozata Schirlingné Drexler Anna szavazásból kizárásáról 

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő Soroksári Sváb Tájház 

működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 

megkötésére” című napirendi pontról szóló döntés tárgyalása során – érintettsége miatt – nem 

zárja ki a szavazásból Schirlingné Drexler Anna. 

 

Weinmann Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

I. III. pontját, mely szerint: 

 

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

mely szerint: 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (II.12.) 

határozata Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

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

I. az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával 

kapcsolatos feladatok keretében Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos 

egyes feladatok ellátása érdekében nettó 15.000,- Ft/ hó + járulékai összeg erejéig 

kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére, és megköti Schirlingné 

Drexler Anna Teréziával a határozat 1. számú mellékletét képező megbízási 

szerződés megkötésére. 

II. felhatalmazza a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét jelen 

ügyben a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

IV. felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalás alapján gondoskodjon annak a 

2018. évi költségvetésbe való beépítéséről  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: I-II. pont tekintetében Weinmann Antal elnökhelyettes 

egyebekben Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

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

javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (II.12.) 

határozata Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

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

I. az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával 

kapcsolatos feladatok keretében Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos 

egyes feladatok ellátása érdekében 15.000,- Ft/ hó + járulékai összeg erejéig 

kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére, és megköti Schirlingné 

Drexler Anna Teréziával a határozat 1. számú mellékletét képező megbízási 

szerződés megkötésére. 
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II. felhatalmazza a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét jelen 

ügyben a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

III. felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalás alapján gondoskodjon annak a 

2018. évi költségvetésbe való beépítéséről  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: I-II. pont tekintetében Weinmann Antal elnökhelyettes 

egyebekben Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

 

 

13. napirendi pont 

Egyebek 

 

Farsangtemetés részletes programjaninak egyeztetése. 

 

 

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

Schirlingné Drexler Anna        Váradi Melinda 

elnök                                           jkv. hitelesítő 


