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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. március 26-án 8.30 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 
 

Távollétét előre jelezte:    Weinmann Antal alelnök 
 

Törvényességi ellenőrzés céljából jelen van: dr. Dallos Andrea jogtanácsos  
 

Az ülésen elfogadott határozat: 
 

Határozat száma Megjelölt feladat – határozat tartalma Költségvetési 

vonzat 

50/2018. (III.26.) napirendi pontok módosítása - 

51/2018. (III.26.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé 

észrevétel benyújtására a nemzetiségi 

önkormányzatok 2017. évi feladatalapú 

támogatásával kapcsolatosan 

 

- 

 

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.  
 

Schirlingné Drexler Anna: Szavazásra teszi fel a 2018. március 26-ai nemzetiségi 

önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtására a nemzetiségi 

önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2018. (III.26.) 

határozata a 2018. március 26-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó  

napirendi pont elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. március 26-ai rendkívüli képviselő-

testületi ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtására a nemzetiségi 

önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtására a nemzetiségi 

önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 

 

Schirlingné Drexler Anna: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt 2017. évre 

szóló feladatalapú támogatásra adott pontok a tavalyi, tavaly előtti évekhez képest 

számottevően kevesebb lett ebben az évben. Véleménye szerint az SNNÖ a 2017. évben is  
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nagyon sokat tett és dolgozott a sváb hagyományok felelevenítésére, folytatására, ezért szeretné 

tudni, hogy mi az oka annak, hogy lényegesen kevesebbre értékelték az SNNÖ munkáját, mint 

az ezelőtti években. Tájékoztatásul elmondja, hogy már a múlt hét végén kigyűjtésre kerültek 

a határozatokhoz kapcsolódó feladatok, és amennyiben a testület úgy határoz, hogy nyújtsunk 

be észrevételt, úgy ezt a héten meg kell tenni.  

 

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.26.) 

határozata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtására a nemzetiségi 

önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza az elnököt nyújtson be észrevételt az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő felé a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 1. körben megállapított pontok újra 

számolásával kapcsolatosan 

III. felhatalmazza az elnököt, hogy a benyújtása érdekében a szükséges előkészítő 

munkálatokat tegye meg, és végezze el, e körben az észrevételhez csatolja az 

észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas 

igazolásokat.  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. március 29. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2018.(III.26.) 

határozata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé észrevétel benyújtására a 

nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza az elnököt nyújtson be észrevételt az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő felé a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

feladatalapú támogatásával kapcsolatosan 1. körben megállapított pontok újra 

számolásával kapcsolatosan 

II. felhatalmazza az elnököt, hogy a benyújtása érdekében a szükséges előkészítő 

munkálatokat tegye meg, és végezze el, e körben az észrevételhez csatolja az 

észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas 

igazolásokat.  

Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

Határidő: 2018. március 29. 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

Schirlingné Drexler Anna        Váradi Melinda 

elnök                                           jkv. hitelesítő 


