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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. március 12-én 17.00 órakor a 

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

Tárgyalóterem) megtartott üléséről 
 

Jelen vannak:  Schirlingné Drexler Anna elnök 

  Váradi Melinda képviselő 

Herling Erik képviselő 

dr. Pfiszter Tamás 

Pócsik Viktor 

Herling Anikó 
 

Távollétét előre jelezte:    Weinmann Antal alelnök 
 

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogtanácsos  
 

Az ülésen elfogadott határozatok: 
 

Határozat száma Megjelölt feladat – határozat tartalma Költségvetési 

vonzat 

36/2018. (III.12.) napirendi pontok módosítása - 

37/2018. (III.12.) módosított napirendi pontok elfogadása - 

38/2018.(III.12.) Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezésen való részvétel 

- 

 

39/2018. (III.12.) 

Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 

megemlékezés költségeinek átvállalásáról 

 

bruttó 100.000,- Ft 

 

40/2018. (III.12.) 

Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári 

Sváb Tájházban tartandó 2018. évi nyári tábor 

megtartásához való elvi hozzájárulásáról 

 

- 

 

41/2018.(III. 12.) 

Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári 

Sváb Tájházban tartandó 2018. évi nyári tábor 

költségeinek átvállalásáról 

 

bruttó 120.000,- Ft 

42/2018.(III. 12.) A soroksári német nemzetiségi oktatási 

intézmények éves tagdíjköltségeinek 

átvállalásáról 

 

bruttó 30.000,- Ft 

43/2018.(III. 12.) Tervezz/Süss a Tájházban! programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához szükséges 

anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek 

vállalásáról 

 

bruttó 100.000,- Ft 

44/2018.(III. 12.) Soroksári Svábok Független Egyesülete által 

2018. évben szervezett péliföldszentkereszti és 

máriazelli zarándokutak buszköltségeinek és 

étkezési költségeinek átvállalására 

 

 

bruttó 300.000,- Ft 

45/2018.(III. 12.) a Soroksári Sváb Tájházba vendégkönyv vásárlás 

költségének átvállalásáról 

 

bruttó 12.000,- Ft 

46/2018.(III.12.) Schirlingné Drexler Anna szavazásból kizárásáról - 

 

 

47/2018.(III.12.) 

A Soroksári Sváb Tájház működésével 

kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötéséről szóló 

31/2018.(II.12.) határozat módosítására 

 

 

 

bruttó 26.887,- Ft/ 

hó 
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48/2018.(III.12.) I. sz. Összevont Óvoda fellépéséhez gyermek 

kalap vásárlására 
 

bruttó 200.000,- Ft 

 

49/2018. (III.12.) 

I. sz. Összevont Óvoda által szervezendő 

nemzetiségi óvodai tánctalálkozó 

megszervezésének költségének átvállalásáról 

 

bruttó 250.000,- Ft 

 

Schirlingné Drexler Anna: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Weinmann Antal alelnök előre jelezte távolmaradását. 

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 2018. évi munkatervben és a hirdetményben szereplő napirendi pontokhoz módosítást 

javasol. Kéri, hogy a Képviselő-testület napirendjéről vegye le a „Javaslat a Húsvéti és Úrnapi 

körmeneten való részvételre és annak kötelezettségvállalására” c. napirendi pontot, mert a 

Nagyboldogasszony Főplébánia Plébánosa jelezte, hogy ebben az évben az egyházi ünnephez 

méltó, és meghitt a módon - nem zenés kísérettel – kívánja megrendezni az eseményt.  
 

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

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 12-ei ülésén leveszi 

napirendjéről a „Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak 

kötelezettségvállalására” c. napirendi pontot. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (III.12) 

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

módosításának elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. 

március 12-ei ülésén leveszi napirendjéről a „Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való 

részvételre és annak kötelezettségvállalására” c. napirendi pontot. 
 

Schirlingné Drexler Anna: Szavazásra teszi fel a 2018. március 12-ei nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületi ülésének módosított napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés költségeinek 

átvállalására Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban történő nyári 

tábor tartásának elvi hozzájárulására, és a tábor költségeinek átvállalására           

       Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Javaslat a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények 2018. évi éves 

tagdíjköltségeinek átvállalásáról 

       Előtejresztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

4. Javaslat a „Tervezz/Süss a Tájházban!” programsorozat 2018. évi megvalósításához 

szükséges anyagok vásárlásáról 

       Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

5. Javaslat a Soroksári Svábok Független Egyesülete által Péliföldszentkeresztre és 

Mariazellre szervezett zarándokutakkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

6. Javaslat a Soroksári Sváb Tájházba vendégkönyv vásárlására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
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7. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő 

Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat módosítása 

       Előterjesztő: Weinmann Antal elnökhelyettes 
 

8. Javaslat az I. sz. össszevont Óvoda gyermek kalap vásárlásának illetve az 2018. októberben 

tartandó havi tánctalálkozójának megvalósításának költségvállallására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

9. Egyebek 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (III.12.) 

határozata a 2018. március 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó módosított 

napirendi pontok elfogadásáról 

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

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés költségeinek 

átvállalására Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

2. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban történő nyári 

tábor tartásának elvi hozzájárulására, és a tábor költségeinek átvállalására           

       Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

3. Javaslat a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények 2018. évi éves 

tagdíjköltségeinek átvállalásáról 

       Előtejresztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

4. Javaslat a „Tervezz/Süss a Tájházban!” programsorozat 2018. évi megvalósításához 

szükséges anyagok vásárlásáról 

       Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

5. Javaslat a Soroksári Svábok Független Egyesülete által Péliföldszentkeresztre és 

Mariazellre szervezett zarándokutakkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

6. Javaslat a Soroksári Sváb Tájházba vendégkönyv vásárlására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

7. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő 

Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat módosítása 

       Előterjesztő: Weinmann Antal elnökhelyettes 
 

8. Javaslat az I. sz. össszevont Óvoda gyermek kalap vásárlásának illetve az 2018. októberben 

tartandó havi tánctalálkozójának megvalósításának költségvállallására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

9. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés 

költségeinek átvállalására 

Javaslat a Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: A Kitelepítés soroksári szomorú évfordulójáról minden évben 

megemlékezik a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat. A megemlékezés ebben az 
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évben 2018. május 6-án vasárnap lesz. A 9.00 órakor kezdődő mise után 10.00 órakor a 

soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia mögött található emlékműnél. Kéri a Képviselő-

testület tagjait, hogy vegyenek részt a megemlékezésen és a koszorúzáson. 

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…./2018.(III.12.) 

határozata a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésről  
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án megemlékezik a 72 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről, és részt vesz a megemlékezési ünnepségen, és annak 

előkészületeiben.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. május 6. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2018.(III.12.) 

határozata a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésről  

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  
 

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án megemlékezik a 72 évvel ezelőtti 

soroksári svábok kitelepítéséről, és részt vesz a megemlékezési ünnepségen, és annak 

előkészületeiben.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. május 6. 
 

Schirlingné Drexler Anna: Az emlékműnél a megemlékezés után koszorúzás lesz.  

Javasolja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a soroksári svábok 

kitelepítésének 72. évfordulója alkalmából megrendezendő emléknappal kapcsolatos költségeit 

bruttó 100.000,- Ft összeghatárig, a 2018. évi költségvetése terhére vállalja magára.  
 

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 …./2018.(III.12) 

határozata a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés költségeinek 

átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  
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I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében 2018. május 6-án 10.00 órakor megemlékezik a 72 évvel 

ezelőtti soroksári svábok kitelepítéséről, és az ehhez szükséges költségeket az SNNÖ 

2018. évi költségvetése terhére bruttó 100.000,- Ft összeghatárig átvállalja. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 31. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2018.(III.12) 

határozata a Kitelepítés 72. évfordulója alkalmából tartandó 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 2018. május 6-án 10.00 órakor megemlékezik a 72 évvel 

ezelőtti soroksári svábok kitelepítéséről, és az ehhez szükséges költségeket az SNNÖ 

2018. évi költségvetése terhére bruttó 100.000,- Ft összeghatárig átvállalja. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. május 31. 
 

2. napirendi pont 

Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban történő nyári 

tábor tartásának elvi hozzájárulására, és a tábor költségeinek átvállalására           

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: Idén június 25-30-a közötti időszakban a Grassalkovich Antal 

Általános Iskola pedagógusai nyári tábort szerveznek másodikos, harmadikos és negyedikes 

diákok részére a Soroksári Sváb Tájházban. Mivel az SNNÖ használatában van a Tájház, ezért 

elvi hozzájárulásunk szükséges a Tábor megtartásához, melyről majd a tulajdonost is értesíti 

Önkormányzatunk. A Tábor engedélyezéséhez szükséges bejelentési eljárást a szervezők 

intézik, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Javaslom, hogy az SNNÖ járuljon hozzá, hogy 

hogy a Grassalkovich Antal Általános Iskola napközbeni ellátást biztosító Tábort szervezhessen 

és tarthasson a Soroksári Német Tájházban. 
 

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 …/2018. (III.12.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban tartandó 2018. évi 

nyári tábor megtartásához való elvi hozzájárulásáról 

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

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

kapcsolatos, valamint a nemzetiségi a nevelési, oktatási feladatai keretében elviekben 

hozzájárul, hogy hogy a Grassalkovich Antal Általános Iskola – az egyéb jogszabályi 
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feltételek fennállása esetén – napközbeni ellátást biztosító Tábort szervezhessen és 

tarthasson 2018. június 25. és június 30-a között a Soroksári Német Tájházban 

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

megállapodások aláírásra. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. július 15. 

 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (III.12.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban tartandó 

2018. évi nyári tábor megtartásához való elvi hozzájárulásáról 

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

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

kapcsolatos, valamint a nemzetiségi a nevelési, oktatási feladatai keretében elviekben 

hozzájárul, hogy hogy a Grassalkovich Antal Általános Iskola – az egyéb jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – napközbeni ellátást biztosító Tábort szervezhessen és 

tarthasson 2018. június 25. és június 30-a között a Soroksári Német Tájházban 

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

megállapodások aláírásra. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. július 15. 

 

Schirlingné Drexler Anna: A tábor egy hetében különböző programokat szerveznek a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola pedagógusai. A Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat anyagi segítségét kérte ennek megvalósításához. Javasolja, hogy bruttó 

120.000,- Ft összeghatárig vállalja át a költségeket a 2018. évi költségvetése 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 …/2018. (III.12.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban tartandó 2018. évi 

nyári tábor költségeinek átvállalásáról 

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

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

kapcsolatos, valamint a nemzetiségi a nevelési, oktatási feladatok keretében bruttó 

120.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári 

Sváb Tájházban tartandó 2018. évi nyári tábor megrendezésének a költségeit, a 2018. 

évi költségvetése terhére. 

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

megállapodások aláírásra. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. július 15. 
 

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 41/2018. (III.12.) 

határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári Sváb Tájházban tartandó 

2018. évi nyári tábor költségeinek átvállalásáról 

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

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

kapcsolatos, valamint a nemzetiségi a nevelési, oktatási feladatok keretében bruttó 

120.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola Soroksári 

Sváb Tájházban tartandó 2018. évi nyári tábor megrendezésének a költségeit, a 2018. 

évi költségvetése terhére. 
 

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

megállapodások aláírásra. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. július 15. 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények 2018. évi éves 

tagdíjköltségeinek átvállalásáról 

     Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 

Schirlingné Drexler Anna: Ahogy az már évek óta ismert, a Fővárosi Német Önkormányzat 

ebben az évben is megkereste a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot a Német Óvoda 

és Iskolaegyesület kérésével, hogy idén is legyünk segítségükre, hogy a kerületben működő 

nemzetiségi intézmények tagdíjának költségeit vállalja magára az SNNÖ. A három intézmény 

az I. sz. Összevont Óvoda, a Grassalkovich Antal Általános Iskola és a Páneurópa Általános 

Iskola. Javasolja, hogy a soroksári nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíjainak költségét 

a 2018. évi költségvetése terhére bruttó 30.000,- Ft összeghatárig vállalja magára. 
 

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……/2018. (III.12.) 

határozata a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíjköltségeinek 

átvállalásáról 

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

I. bruttó 30.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola, 

Páneurópa Általános Iskola és az I.sz. Összevont Óvoda „Német Óvoda és 

Iskolaegyesület” számlájára befizetendő éves tagdíját 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. december 31. 
  

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 42/2018. (III.12.) 

határozata a soroksári német nemzetiségi oktatási intézmények éves tagdíjköltségeinek 

átvállalásáról 

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

I. bruttó 30.000,- Ft összeghatárig átvállalja a Grassalkovich Antal Általános Iskola, 

Páneurópa Általános Iskola és az I.sz. Összevont Óvoda „Német Óvoda és 

Iskolaegyesület” számlájára befizetendő éves tagdíját 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. december 31. 

4. napirendi pont 

Javaslat a „Tervezz/Süss a Tájházban!” programsorozat 2018. évi megvalósításához 

szükséges anyagok vásárlásáról 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: Az elmúlt években már hagyománnyá vált ”Tervezz a Tájházban” 

programsorozat kiegészült „Süss a Tájházban” programmal. A programsorozat iránt az 

érdeklődés továbbra is nagy, rendszeresen látogatják a Tájházat ezeken a vasárnapi napokon 

gyerekek, felnőttek egyaránt. A ott készített sütemények, alapanyagok, üdítőitalok, eldobható 

tányérok, poharak stb beszerzéséhez továbbá a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében szükséges lenne ebben az évben is a költségek átvállalása.  

Az egyre több és bővülő esemény miatt az előterjesztésben szereplő bruttó 60.000,- Ft-ot javasolja 

bruttó 100.000,- Ft-ra módosítani. 

Javasolja, hogy a 2018. évi költségvetés terhére bruttó 100.000,- Ft összeghatárig vállalja át a 

Tervezz/Süss a Tájházban programsorozat költségekeit.   
 

Kéri a Hagyományőrző Bizottság véleményét. 
 

Herling Erik: A Hagyományőrző Bizottság javasolja a módosított határozati javaslat I. és III. 

pontjának elfogadását. Maga is javasolja a keretösszeg emelését. 

 

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

pontját, mely szerint: 
 

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

határozata a Tervezz/Süss a Tájházban! programok 2018. évi rendezvényeinek lebonyolításához 

szükséges anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek vállalásáról 
 

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

I.  a Tervezz/Süss a Tájházban! keretei között szervezett programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához, az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok alapján bruttó 100.000,- Ft 

összeghatárig biztosít keretösszeget, melyből anyagokat vásárol 2018. évi költségvetése 

terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyeztetések elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. december 31. 
 

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 43/2018.(III. 12.) 

határozata a Tervezz/Süss a Tájházban! programok 2018. évi rendezvényeinek 

lebonyolításához szükséges anyagok vásárlásáról és ezek költségeinek vállalásáról 
 

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

I.  a Tervezz/Süss a Tájházban! keretei között szervezett programok 2018. évi 

rendezvényeinek lebonyolításához, az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 

kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok alapján bruttó 100.000,- Ft 

összeghatárig biztosít keretösszeget, melyből anyagokat vásárol 2018. évi költségvetése 

terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyeztetések elvégzésére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2018. december 31. 

5.  

6. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Svábok Független Egyesülete által Péliföldszentkeresztre és Mariazellre 

szervezett zarándokutakkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

       Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Svábok Független Egyesülete levélben kereste meg 

az SNNÖ-t, hogy ebben az évben fennállásuk 15. évfordulójuk alkalmából Máriazellre egy két 

napos máriazelli zarándokútra mennének, továbbá zarándokutat szerveznek 

Péliföldszentkeresztre. A két utazásra, buszköltségre, étkezésre bruttó 650.000,- Ft anyagi 

segítséget kérnek. 

Javasolja, hogy az SSFE két zarándokútjára bruttó 650.000,- Ft-os vállaljon magára az SNNÖ 

a 2018. évi költségvetéséből.  
 

Váradi Melinda: emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a kerületi nemzetiségi iskolák évek 

óta éves szinten bruttó 300.000,- Ft, maximum 400.000,- Ft anyagi segítséget kapnak az SNNÖ-

től különböző hagyományőrző programokra. Az iskolák létszáma többszáz gyermek, szinte egy 

egész iskoláról van szó. Az SSFE kérelmében 40 főről van szó, akik a zarándokúton részt 

vennének.  
 

Herling Erik: javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy tegyenek összegszerű javaslatot 

az SSFE kérelmével kapcsolatosan. 
 

dr. Pfiszter Tamás: Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési főösszegéhez 

képest aránytalannak ítéli a kérelemben megjelölt összeget. 
 

Pócsik Viktor: Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület, illetve az évfordulóját szintén 

ünneplő nemzetiségi énekkar költséginek átvállaláshoz javasolja megállapítani a mértéket. 

Csak a Péliföldszentkeresztre tervezet zarándokút teljes költséginek átvállalást javasolja. 
 

Váradi Melinda: bruttó 300.000,- Ft-ot javasol a két zarándokút megvalósításához.  

 

Schirlingné Drexler Anna: bruttó 400.000,- Ft összeget javasol, melyből véleménye szerint a 

Márciazell zarándokút költségei lennének részben átvállalva. 
 

Herling Erik: a kérelemben szereplő összegnek a fele összegét javasolja megszavazni.  
 

Schirlingné Drexler Anna: a hozzászólások alapján javasolja, hogy módosuljon az 

előterjesztés oly módon, hogy Péliföldszentkereszt zarándokútjának buszköltségét és étkezési 

költségét a kérelemnek megfelelően bruttó 100.000,- Ft összegben vállalja magára az SNNÖ. 

A Máriazellbe tervezet zarándokút költségeit bruttó 200.000,- Ft összeghatárig vállalja magára 
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az SNNÖ, tehát összességében bruttó 300.000,- Ft összeghatárig vállalja át az SNNÖ a két 

zarándokút költségét.  
 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat 

I. III. pontját, mely szerint: 
 

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

módosított határozata a Soroksári Svábok Független Egyesülete által 2018. évben szervezett 

péliföldszentkereszti és máriazelli zarándokutak buszköltségeinek és étkezési költségeinek 

átvállalására 

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

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

örökségének ápolásával, valamint a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés 

körével kapcsolatos feladatok terén a Soroksári Svábok Független Egyesülete által 

Péliföldszentkeresztre 2018. évben szervezett zarándokút buszköltségét és a zarándokút 

résztvevőinek vendégül látását legfeljebb bruttó 100.000,- Ft összeghatárig vállalja 

magára az SNNÖ 2018. évi költségvetése terhére. A Soroksári Svábok Független 

Egyesülete által Máriazellbe 2018. évben szervezett zarándokút buszköltségét és a 

zarándokút résztvevőinek vendégül látását legfeljebb bruttó 200.000.- Ft összeghatárig 

vállalja magára az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére. 

II.    felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2018. (III.12.) 

módosított határozata a Soroksári Svábok Független Egyesülete által 2018. évben 

szervezett péliföldszentkereszti és máriazelli zarándokutak buszköltségeinek és étkezési 

költségeinek átvállalására 

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

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

örökségének ápolásával, valamint a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés 

körével kapcsolatos feladatok terén a Soroksári Svábok Független Egyesülete által 

Péliföldszentkeresztre 2018. évben szervezett zarándokút buszköltségét és a zarándokút 

résztvevőinek vendégül látását legfeljebb bruttó 100.000,- Ft összeghatárig vállaljamagára 

az SNNÖ 2018. évi költségvetése terhére. A Soroksári Svábok Független Egyesülete által 

Máriazellbe 2018. évben szervezett zarándokút buszköltségét és a zarándokút résztvevőinek 

vendégül látását legfeljebb bruttó 200.000.- Ft összeghatárig vállalja magára az SNNÖ a 

2018. évi költségvetése terhére. 

II.  felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
 

7. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sváb Tájházba vendégkönyv vásárlására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: A Soroksári Sváb Tájházban található az a korhű bölcső, melyet a 

Tájház megnyitása óta a Soroksáron született újszülött csecsemők részére néhány hónapra át 

szoktunk adni. A szülők a bölcső visszaadásakor többször jelezték, hogy szeretnék írtásban is 

megköszönni a lehetőséget, hogy a kisbabájuk egy régi sváb öreg bölcsőben fekhetett az első 

néhány hónapban.  
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Javasolja, hogy a Tájházba bruttó 12.000,- Ft összeghatárig vásároljon az SNNÖ vendégkönyvet, a 

2018. évi költségvetése terhére, melyet kifejezetten a bölcső kölcsönzés utáni köszönetnyilvánításra 

tartana az SNNÖ. 
 

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

szerint: 
 

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

határozata a Soroksári Sváb Tájházba vendégkönyv vásárlás költségének átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében a Soroksári Sváb Tájházba új vendégkönyvet vásárol 

bruttó 12.000,- Ft összeghatárig 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 3 képviselő 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

45/2018.(III.12.) határozata a Soroksári Sváb Tájházba vendégkönyv vásárlás 

költségének átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával 

kapcsolatos feladati körében a Soroksári Sváb Tájházba új vendégkönyvet vásárol 

bruttó 12.000,- Ft összeghatárig a 2018. évi költségvetése terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. április 30. 
 

8. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatában lévő 

Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat módosítása 

Előterjesztő: Weinmann Antal elnökhelyettes 

 

dr. Dallos Andrea: a múl hónapban a testületi ülésen döntött az SNNÖ 15.000,- Ft + járulékai 

összegben a tájházban az egyes feladatok ellátására. A Pénzügyi Osztály, valamint az 

Államkincstár kérte, hogy az egyértelműség érdekében bruttó összegben jelölje meg a 

Képviselő-testület a megbízási díj összegét, melynek mértéke ez évre 26.887,- Ft/hó 2018. 

február 15. és 2018. december 31. közötti időszakra.  
 

Schirlingné Drexler Anna: bejelenti érintettségét.  
 

Egyben 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 megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat módosítás” című 

napirendi pontról szóló döntés tárgyalása során – érintettsége miatt – kizárja a szavazásból 

Schirlingné Drexler Annát.  
 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból Schirlingné 

Drexler Annát.  
 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 2 nem szavazattal 1 tartózkodással nem zárja ki a 

szavazásból Schirlingné Drexler Annát. 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (III.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 

megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat módosítás” című napirendi pontról szóló döntés 

tárgyalása során – érintettsége miatt – nem zárja ki a szavazásból Schirlingné Drexler Anna. 

 

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

szerint: 

 

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

határozata Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat módosítására 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 31/2008. 

(II.12.) határozatának I. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

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

kapcsolatos feladatok keretében Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes 

feladatok ellátása érdekében 2018. február 15. napjáról 2018. december 31. napjáig 

bruttó 26.887,- Ft/ hó összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés 

terhére, és megköti Schirlingné Drexler Anna Teréziával a feladat ellátására vonatkozó 

megbízási szerződést.” 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Weinmann Antal elnökhelyettes 
 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 

javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018. (III.12.) 

határozata Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről szóló 31/2018.(II.12.) határozat 

módosítására 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 31/2008. 

(II.12.) határozatának I. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

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

kapcsolatos feladatok keretében Soroksári Sváb Tájház működésével kapcsolatos egyes 

feladatok ellátása érdekében 2018. február 15. napjáról 2018. december 31. napjáig 

bruttó 26.887,- Ft/ hó összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés 

terhére, és megköti Schirlingné Drexler Anna Teréziával a feladat ellátására vonatkozó 

megbízási szerződést.” 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Weinmann Antal elnökhelyettes 
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9. napirendi pont 

Javaslat az I. sz. össszevont Óvoda gyermek kalap vásárlásának, illetve az 2018. októberben 

tartandó havi tánctalálkozójának megvalósításának költségvállalására 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna: 
 

Schirlingné Drexler Anna: Az I. sz. Összevont Óvoda vezetője levélben kereste meg az 

SNNÖ-t, hogy anyagi segítséget kérjen 24 db gyermekkalap elkészíttetéséhez. Ez azért 

szükséges, mert ez év májusára meghívást kaptak a Templom u 10. tagóvoda óvodásai a vecsési 

óvodai nemzetiségi találkozójára, ahol a soroksári óvodás gyermekek fel fognak lépni. Erre az 

alkalomra szeretnének készíttetni a gyerekeknek 24 darab kalapot.  

Javasolja, hogy bruttó 200.000,- Ft-ot vállaljon át az SNNÖ a 2018. évi költségvetése terhére a 

kalapok megvásárlására. 
 

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

szerint: 
 

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

határozata az I. sz. Összevont Óvoda fellépéséhez gyermek kalap vásárlására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösség kulturális örökségének ápolásával, a nevelési-oktatási feladatok 

és a hagyományápolással összefüggő feladatai érdekében az az I. sz. Összevont Óvoda 

gyermekeinek részére óvodai nemzetiségi találkozón való részvételhez, és a fellépéshez 

24 db kalap vásárlásához bruttó 200.000,- Ft összeghatárig a költségeket átvállalja a 

2018. évi költségvetése terhére 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018.(III.12.) 

határozata az I. sz. Összevont Óvoda fellépéséhez gyermek kalap vásárlására 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi közösség kulturális örökségének ápolásával, a nevelési-oktatási feladatok 

és a hagyományápolással összefüggő feladatai érdekében az az I. sz. Összevont Óvoda 

gyermekeinek részére óvodai nemzetiségi találkozón való részvételhez, és a fellépéshez 

24 db kalap vásárlásához bruttó 200.000,- Ft összeghatárig a költségeket átvállalja a 

2018. évi költségvetése terhére 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
 

Schirlingné Drexler Anna: ugyanebben a levélben vezető asszony tájékoztatja az SNNÖ-t 

arról, hogy 2018. október hónapban ők szerveznek nemzetiségi tánctalálkozót. A visszajelzések 

alapján 6-8 csoport érkezését várják, csoportonként 15-20 gyermekkel, illetve 16 fő 

óvodapedagógussal. Erre az alkalomra a gyermekek, a felkészítő pedagógusok, illetve az ide 

érkező pedagógusok és gyerekek megvendégelésére üdítőket, ásványvizet, süteményeket 

vásárolnának. A tánctalálkozót apró ajándékokkal is színesítenék, ezek megvásárlására, és a 

meghívó elkészíttetésének költségeire kér bruttó 250.000,- Ft anyagi segítséget az SNNÖ.  
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. III. pontját, mely 

szerint: 
 

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

határozata az I. sz. Összevont Óvoda által szervezendő nemzetiségi óvodai tánctalálkozó 

megszervezésének költségének átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségi nevelési és oktatási feladatai és hagyományápolása körében az I. sz. 

Összevont Óvoda által szervezendő 2018. október hónapban megrendezésre kerülő 

nemzetiségi óvodai tánctalálkozó megrendezésének költségeihez (sütemény, üdítő, apró 

ajándéktárgyak, meghívó készíttetés) bruttó 250.000,- Ft összeghatárig hozzájárul a 

2018. évi költségvetése terhére. 

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. december 31. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018.(III.12.) 

határozata az I. sz. Összevont Óvoda által szervezendő nemzetiségi óvodai tánctalálkozó 

megszervezésének költségének átvállalásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

 

 

I. a nemzetiségi nevelési és oktatási feladatai és hagyományápolása körében az I. sz. 

Összevont Óvoda által szervezendő 2018. október hónapban megrendezésre kerülő 

nemzetiségi óvodai tánctalálkozó megrendezésének költségeihez (sütemény, üdítő, apró 

ajándéktárgyak, meghívó készíttetés) bruttó 250.000,- Ft összeghatárig hozzájárul a 

2018. évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. december 31. 

 

10. napirendi pont 

      Egyebek 

 

Schirlingné Drexler Anna: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tájház udvari tűzfalán 

elkészültek a képek, és felszerelésre kerültek. Továbbá elkészült az SNNÖ beszámolója, melyet 

Soroksár Önkormányzata tárgyal 2018. április hónapban tartandó ülésén. 

 

dr. Pfiszter Tamás: A Tájházban tojásfestés lenne a húsvéti ünnepeket megelőzően, és 

várhatóan május 12-én tánctanítás. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Schirlingné Drexler Anna        Váradi Melinda 

elnök                                           jkv. hitelesítő 


