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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 24-én 8.00 órakor a 

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

Tárgyalóterem) megtartott rendkívüli 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 jogász  
 

Az ülésen elfogadott határozatok: 

 

Határozat száma Megjelölt feladat – határozat tartalma Költségvetési 

vonzat 

68/2018. (V.24.) napirendi pont elfogadása - 

69/2018. (V.24.) Mikszáth Kálmán Általános Iskola által 

szervezett tanulmányi kirándulás költségeinek 

átvállalására a nemzetiségi önkormányzat 

működési területén ellátási kötelezettséggel 

rendelkező intézmények tevékenységével 

kapcsolatos feladatok körében 

 

bruttó 60.000,- Ft 

 

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

 

Tájékoztatja a Képviselő-testület megjelent tagjait, hogy Weinmann Antal alelnök előre jelezte 

távollétét. 

Megállapítja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 fővel határozatképes. A 

89/2014. (X.22.) SNNÖ határozat értelmében a jegyzőkönyv állandó hitelesítője Váradi 

Melinda. 

 

Szavazásra teszi fel a 2018. május 24-ei rendkívüli nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testületi ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint:  
 

1. Javaslat a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által szervezett tanulmányi kirándulás 

költségeinek átvállalására  

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 68/2018. (V.24.) 

határozata a 2018. május 24-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó 

napirendi pontok elfogadásáról 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. május 24-ei rendkívüli képviselő-

testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által szervezett tanulmányi kirándulás 

költségeinek átvállalására  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
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1. napirendi pont 

Javaslat a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által szervezett tanulmányi kirándulás 

költségeinek átvállalására  

Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna 
 

Schirlingné Drexler Anna: Ahogy azt már évek óta teszi az SNNÖ, ebben az évben is anyagi 

segítséget adhatna a soroksári Mikszáth Kálmán Általános Iskola év végi tanulmányi 

kirándulásuk megvalósításához. A kirándulás napja 2018. május 29-én lesz. A kirándulás 

költségei igen magasak, és a tanulók szülei sajnálatos módon nem tudják vállalni a teljes 

költséget, ezért igazgató asszony levélben kérte az SNNÖ segítségét. A gyerekek különböző 

helyszínen történő belépőikhez, étkezésükhöz, utazásukhoz anyagi segítséget nyújtson 

Önkormányzatunk. 

Javasolja, hogy az SNNÖ bruttó 60.000,- Ft összeghatárig vállalja magára a Mikszáth Kálmán 

Általános Iskola tanulói részére a tanulmányi kirándulás költségeit 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. (V.24.) 

határozata a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által szervezett tanulmányi kirándulás 

költségeinek átvállalásáról 

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

I.  a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező 

intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok körében bruttó 60.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által 2018. május 29. 

napjára szervezett tanulmányi kirándulás költségeit a 2018. évi költségvetése terhére.  

III. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2018. június 10. 
 

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

nélkül elfogadja a javaslatot. 
 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (V.24.) 

határozata a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által szervezett tanulmányi kirándulás 

költségeinek átvállalásáról 

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

I.  a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező 

intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok körében bruttó 60.000,- Ft 

összeghatárig átvállalja a Mikszáth Kálmán Általános Iskola által 2018. május 29. 

napjára szervezett tanulmányi kirándulás költségeit a 2018. évi költségvetése terhére.  

II. Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Felelős: Schirlingné Drexler Anna elnök 

 Határidő: 2018. június 10. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

       Schirlingné Drexler Anna      Váradi Melinda 

      elnök                                jkv. hitelesítő 


