JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. február 13. napján 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Távolmaradását előre jelezte:

Egresi Antal elnök
Mizák Zoltán

Weinmann Antal

Tanácskozási joggal részt vettek: dr. Veres Anikó jegyző
dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

Meghívottak:

Sasvári Ilona Galéria’13 ügyvezető igazgatója
Geiger Tamás Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetője
Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület
egykori elnöke
Majoros Pál egykori MDF soroksári elnöke

Az ülés kezdete: 16.00 óra
Az ülést vezette: Egresi Antal az Ideiglenes Bizottság elnöke.
Utalás az ülés határozatképességére:
Az Ideiglenes Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 2 fővel határozatképes.
Egresi Antal: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatást ad arról, hogy Weinmann Antal
bizottsági tag jelezte távolmaradását. Szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.
Megállapítja, hogy az Ideiglenes Bizottság 2 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 1/2019. (II.13.) határozata a 2019. február
13-ai Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. február 13-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének
elfogadására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
2. Javaslat a 25 éves évforduló megrendezésére-vitaindító megbeszélés-szóbeli
3. Egyebek
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1. napirendi pont
Javaslat az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének
elfogadására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
(Az ülésre megérkezik dr. Veres Anikó jegyző asszony)
Egresi Antal: Köszönti Jegyző Asszonyt. Kérdezi Mizák Zoltán bizottsági tagot, hogy van-e
észrevétele az Ügyrenddel kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel az Ünnepség-sorozat Előkészítő
Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének elfogadását.
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az
alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 2/2019.(II.13.) határozata a
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete 116. § (1) – (2) bekezdésébe
foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Ügyrendjét jelen határozat melléklete
szerint elfogadja
II. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az
önkormányzat hivatalos honlapján.
Határidő:
Felelős: Egresi Antal elnök
Egresi Antal: Ismerteti az egyebek pontban tervezett feladatokat, mint, az ülés időpontját, az
állandó meghívottak, elnök-helyettes, a második aláíró megszavazása.

2. napirendi pont
Javaslat a 25 éves évforduló megrendezésére
vitaindító megbeszélés-szóbeli
Egresi Antal: Ismerteti, hogy szóban fogja a megjelentek elé tárni az évfordulóval
kapcsolatos elképzeléseit. Mint ismert, 1994. december 11-én tartott önkormányzati választás
eredményeként, december 28-án megalakult Soroksár önálló Képviselő-testülete. Ezzel
kapcsolatban egy ünnepség sorozatot szeretnének elindítani. A Képviselő-testület erről hozott
egy döntést. Tudomása szerint a meghívottak részére eljutott, hogy milyen rendezvényeket,
milyen sorrendben szeretnének megtartani. Az első rendezvény már december 10-én kerülne
megrendezésre a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Ezen a rendezvényen
megemlékeznének azokról, akik részt vettek az elválásban, vagy ez alatt a 25 év alatt,
Soroksár Képviselő-testületének tagjai voltak, de már nincsenek közöttünk. Fotókkal ellátva
egy nyílt térben, a Táncsics Mihály Művelődési Házban, fönt a galéria részen, virággal,
megfelelő ünnepség keretében emlékeznénk ezekre a „hősökre”, akik, tulajdonképpen
kivívták Soroksár függetlenségét.
Geiger Tamás: Tájékoztatja Egresi Antal elnök urat, hogy a galéria részen a rendezvény
megoldható, de december 10-én lesz a Táncsics Mihály Művelődési Házban a Hivatali
karácsony is, ami általában 13.00 órától 15.00 óráig szokott tartani, ezért a megemlékezést
17.00 óra körüli időpontra kellene szervezni, hogy gördülékeny legyen az átállás.
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Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást. Ismerteti, hogy a következő rendezvény december
11-én lenne, szintén a Táncsics Mihály Művelődési Házban, amit, már korábban jelzett is az
intézmény felé. Szeretné, ha mindenképpen ezen a napon kerülne sor a rendezvényre, hiszen
ezen a napon volt 1994-ben a választás.
Geiger Tamás: Ezzel kapcsolatban tájékoztatja Egresi Antal elnök urat, hogy sajnos ezen a
napon is van már előre bejegyzett program a Táncsics Mihály Művelődési Házban, mégpedig
a Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi programja. Ezért azt javasolja, hogy
egyeztessenek az elnök asszonnyal, mert szerinte megoldható, hiszen a nemzetiségi
karácsonyi programot, akár egy héttel későbbre, vagy korábbra is át lehet tenni, de akkor
legyen egy egyértelmű felkérés erre vonatkozóan. A nemzetiségi program 17.00 órakor
szokott kezdődni a nagyteremben, de az a lényeg, hogy a nagytermet lehetetlen átrendezni
ilyen rövid idő alatt. Kitakarítani, összeszedni a szemetet, stb. az kb. 2 órába telne. A Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak színháztermi rendezése lenne az aulában, ahová szendvicseket
üdítőket kellene bepakolni, ami, szintén kivitelezhetetlen.
Egresi Antal: Javasolja, hogy az Ideiglenes Bizottság hozzon határozatot arról, hogy felkéri
Geiger Tamás intézményvezetőt, hogy folytasson tárgyalásokat a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével és egyeztessenek más időpontot a Nemzetiségi karácsony
megtartására. Kérdezi Mizák Zoltán bizottsági tagot, hogy van-e kérdése vagy észrevétele
ezzel kapcsolatban.
Mizák Zoltán: A javaslattal kapcsolatban nincs kérdése, sem észrevétele.
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a javaslatot.
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az
alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 3/2019. (II.13.) határozata a Soroksár önálló
kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozat
előkészítésével kapcsolatos döntés meghozataláról:
Az Ünnepség-sorozat előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felkéri Geiger Tamást, a
Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetőjét, hogy folytasson tárgyalásokat a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a 2019. december 11-én tartandó karácsonyi ünnepség
időpontjával kapcsolatosan.
Határidő: Következő Bizottsági ülés
Felelős: Geiger Tamás, Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetője
Egresi Antal: A december 11-ei ünnepséggel kapcsolatban elmondja, hogy mindenkit
szeretnének meghívni, akik valójában részt vettek az elválásban és 1995-ben érmet kaptak.
Megkéri Atkári Győző és Majoros Pál meghívottakat, hogy a mellékelt listákkal
kapcsolatosan, -melyek, a kitüntetettek névsorát tartalmazza - tekintsék át a listákat és
jelezzék észrevételeiket, pontosítsák a névsort, esetleg tegyenek javaslatot azokra a
személyekre, akiket még szeretnének meghívni.
Előadja, hogy még szeretnék meghívni az ezalatt a 25 év alatt kitüntetett személyeket,
Soroksár Díszpolgárait, és a Soroksárért Érdemérem kitüntetettjeit, továbbá azokat a
vállalkozókat, cégvezetőket, akik 1994. óta jelentős tevékenységet végeztek Soroksáron és
támogatták az Önkormányzat rendezvényeit. Kéri az ülésen részt vevő meghívottakat, hogy a
következő rendes ülésre, ami március 6-án lesz, lehetőség szerint nyújtsák be észrevételeiket,
javaslataikat és az ezzel kapcsolatos adatokat. Előadja, hogy a rendezvényre meghívnák a XX.
kerület-Pestszenterzsébet akkori polgármesterét és jegyzőjét is, az akkori országgyűlési
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képviselőket, nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, valamint az összes képviselőt, akik ez
alatt a 25 év alatt Soroksár Képviselő-testületének a tagja volt.
Ismerteti továbbá, hogy a rendezvény keretében sor kerülne egy ünnepi koncertre, egy
komolyzenei blokkra, amit a rendezvény-tervezetben szereplő soroksári művészek adnának
elő, de szóba jöhet egy nagyon rövid operett blokk is. Ennek a műsornak maximum egy óra
lenne a hossza, ezt egy kötetlen beszélgetés követné, kellemes halk élő háttérzenével,
szendvics, üdítő mellett. Felkéri Geiger Tamást, hogy egyeztessen a szóban forgó
művészekkel.
Geiger Tamás: Kérdezi, hogy kinek a költségvetéséből valósulna meg ez az egész
rendezvény-sorozat?
Egresi Antal: Ezeket a költségeket az Önkormányzat fogja állni. Az intézményvezetők
feladata egyben, hogy a rendezvények költségvetését megcsinálják.
Geiger Tamás: Meglátása szerint a rendezvény-sorozat nagyon szét van darabolva és
tekintettel a decemberi ünnepi programokra, nagyon nehéz lesz ennyi embert mozgósítani.
Egresi Antal: Megjegyzi, hogy a rendezvényen, meghívott vendégek vennének részt, nem az
egész lakosság.
Geiger Tamás: Szerinte a meghívottak nagyobb része idős ember, nem lesz könnyű annyi
felé szakadniuk, ezért azt javasolja, hogy egy napra, például december 11-re kellene az összes
rendezvényt megszervezni.
Egresi Antal: Kéri Geiger Tamást, hogy pontosítsa a javaslatát.
Geiger Tamás: Mindenképpen összevonná a december 10-ei és 11-ei programokat, egy
napra.
Egresi Antal: Ennek nem látja akadályát.
Mizák Zoltán: Javasolja, hogy vonják össze a soroksári szokásos adventi programokkal a
Galéria’13-ban megrendezendő programokat, még a gyertyagyújtás előtti napokon.
Sasvári Ilona: Csatlakozik Geiger Tamás észrevételeihez és javaslataihoz. Szerinte is túl szét
van darabolva a rendezvény-sorozat. Miután, a Galéria ’13 is éves terv alapján dolgozik,
nehéz lesz a már lefoglalt időpontokon változtatni. Szerinte is egy napra kellene exponálni a
programokat. Érdeklődik, hogy a Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatban, Egresi Antal
pontosan mire gondolt, mert itt is több kérdés felmerül. Ezen kívül a költségvetéssel
kapcsolatban is tájékoztatást kér.
Egresi Antal: Elmondja, hogy ezért is javasolta a szóbeli vitaindító napirendet, hogy meg
tudják beszélni a rendezvény-sorozattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket.
Úgy gondolja, hogy mindenképpen fontos lenne a soroksári művészeket előtérbe helyezni. A
költségvetéssel kapcsolatosan pedig, azt tudja mondani, hogy meglátása szerint nagy
valószínűséggel nem fog különösebb gondot jelenteni, ha pontosabb tájékoztatást kapnak, a
programok költségvetéséről. A testületi ülésen elhangzott egy bizonyos összeg, ami
elfogadhatónak tűnik, ez egy jelentős összeg, bár nem tudja pontosan, hogy mennyire
elegendő, de a bizottságnak és az intézményvezetőknek most, szakmailag kell egyeztetni a
programok megvalósíthatóságáról. A Helytörténeti Gyűjteményben megrendezendő
kiállítással kapcsolatosan, elmondja, hogy a 25 éves évforduló és Soroksár mezővárossá
nyilvánításának 260. évfordulója kapcsán jött az ötlet, de a szakmai része az történészekre,
muzeológusokra tartozik.
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Geiger Tamás: Javasolja, hogy a mezővárossá nyilvánítás évfordulóját a soroksári búcsú
keretében kellene megrendezni.
Egresi Antal: Jelzi, hogy elfogadhatónak tartja a javaslatot.
Sasvári Ilona: Kérdezi, hogy a soroksári művészek kiállításával kapcsolatban, pontosan mire,
mely képzőművészekre gondolt Egresi Antal.
Egresi Antal: Azokra a képzőművészekre gondolt, akik itt éltek és alkottak a 25 év alatt,
akikkel indult a Galéria’13 és azokra is, akik itt nevelődtek ki.
Mizák Zoltán: Kérdezi Savári Ilonát, hogy szerinte össze lehetne kapcsolni az ünnepségsorozat egyes programjait az adventi ünnepséggel?
Sasvári Ilona: Természetesen, össze lehet kapcsolni, és az ünnepséget a Galéria’13 előtt
kellene tartani, ahogyan régen.
Egresi Antal: Nyílt kiállítást is lehetne rendezni, bár technikailag nem tudja, hogy hogy
lehetne kivitelezni.
Sasvári Ilona: Technikailag is megoldható. Javasolja a 13 képzőművész alkotásait,
kiegészítve az azóta keletkezett alkotásokkal a közönség elé tárni.
Egresi Antal: Milyen időpontokra gondolt Sasvári Ilona?
Savári Ilona: Egyelőre erre nem tud válaszolni.
Geiger Tamás: Javasolja, hogy az egyik adventi gyertyagyújtási napon rendezzék meg,
amikor az emberek amúgy is kimennek ünnepelni, ez az időpont idén, november 30-a lenne.
Egresi Antal: Kérdezi
gyertyagyújtással együtt?

a

Galéria’13

vezetőjét,

hogy

megoldható-e

az

adventi

Sasvári Ilona: Véleménye szerint megoldható, a gyertyagyújtás előtt.
Egresi Antal: Javasolja, hogy a kiállítás megnyitója az első adventi gyertyagyújtás napján
kerüljön megrendezésre.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy jól értette-e, hogy az adventi ünnepség is a Galéria’13 előtti
részen lenne megtartva?
Sasvári Ilona: Erre nem tud válaszolni, ő csak a molinókra, illetve a kiállításra értette a
helyszínt.
Mizák Zoltán: Személyes élménye alapján, javasolja, hogy meg kellene vizsgálni, hogy van
–e megfelelő épület 3D-s vetítésre, hiszen az advent hangulatát, illetve a kiállítás képeit
felváltva ki lehetne vetíteni egy épület falára. Szerinte megfelelő épület lehetne a volt Otthon
Mozi épületének falai.
Egresi Antal: Megkéri az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket és a
költségét is a vetítésnek a következő bizottsági ülésre.
Ismerteti az eddig elhangzottakat, mely szerint december 11-e lenne az egyik időpont, a
december 28-a kikerülne a rendezvény-sorozatból, illetve majd a Képviselő-testület maga
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eldönti, hogy szeretne-e ünnepi ülést tartani. A Helytörténeti Gyűjteményben a ”Soroksár 260
éve mezővárosi rangot kapott” címmel rendezvényt a soroksári búcsú keretében augusztus 15e környékén rendeznénk meg.
Sasvári Ilona: Ezelőtt két évvel lett felújítva az épület, akkor avattuk ugyancsak a soroksári
búcsún.
Geiger Tamás: Javasolja egy igényes kiadvány megalkotását, ami méltóképpen tudná
felidézni az eseményeket.
Sasvári Ilona: Szerinte is kellene valami kézzelfogható, papír alapú kiadványt, például
leporelló formában az emberek kezébe adni.
Egresi Antal: Javasolja, hogy legyen egy ilyen tervezet.
Mizák Zoltán: Kérdezi Geiger Tamástól, hogy van valamilyen rendezvény december 28-án a
Táncsics Mihály Művelődési Házban?
Geiger Tamás: Hivatalosan a Művelődési Ház akkor zárva van, tehát nincs semmi.
Mizák Zoltán: Lenne egy ötlete, ha mégis tartana ülést a Képviselő-testület, akkor azt össze
lehetne kötni egy bállal.
Egresi Antal: Javasolja, hogy ötletként gondolják végig a következő ülésig. Kéri az
intézményvezetőket, hogy készítsenek tervezetet a saját területük vonatkozásában. Az
elképzelések között szerepel egy visszaemlékező szerepet betöltő kiadvány vagy könyv
kiadása is, amiben Sasvári Ilona intézményvezető segítségét kéri. Atkári Győzőt és Majoros
Pált felkéri, hogy a személyes visszaemlékezésük alapján tartsanak beszédet az ünnepségen,
javaslatokat kér még más személyek felkéréséről is. Elképzelése szerint Soroksár
Önkormányzatának összes intézményvezetőit is, fel kellene kérni, az intézmények 25 évvel
ezelőtti és mostani helyzetének az ismertetésére, amit egy dekoratív kiadványban jelentetnénk
meg. Ez a könyvbemutató, „Soroksár 25 éves újkori története” címmel a képzőművészeti
kiállítás megnyitóján kerülne bemutatásra. Kérdezi Sasvári Ilonát, hogy mi a véleménye erről.
Sasvári Ilona: Át kell terveznie mindent, az októbertől lekötött programjait, de megoldható.
Az Önkormányzat összes intézményeinek felkéréséről az a véleménye, hogy nem kellene
mindegyiket felkérni, hiszen sokan vannak, akik nagyon kevés ideje vezetik az egyes
intézményeket, kevés ismereteik vannak az intézmények korábbi helyzetéről.
Egresi Antal: Nem feltétlenül, és nemcsak a szöveges megemlékezésre gondol, hiszen
minden intézménynek vannak korabeli fotói az intézmény történetéről, és adott esetben azokat
jelentetnék meg a kiadványban. Ezen kívül a Hivatal dolgozói is visszaemlékezhetnének az
évek során a Hivatalban végbement változásokról. A kiadványt nem egy száraz szöveges
anyagként, hanem egy izgalmas, fotókkal illusztrált kiadványként képzeli el. A művészek
esetében is lehetnének benne képek, arról, hogy kik azok a képzőművészek, az életútjuk,
festményeik bemutatásával, hasonlóan a zeneművészek esetében is. Összességében egy átfogó
kiadványra gondolt, amit, például egy testvérvárosi látogatás alkalmával az adott testvérváros
számára át tudnak nyújtani és amely igényes információval szolgál Soroksár történetéről.
Geiger Tamás: Aggályosnak tartja, hogy régi fotókon emberek szerepeljenek, mert szerinte
ez kimeríti a személyiségi jogok megsértését.
Egresi Antal: Ezek a fotók az intézmény birtokában vannak, nyilvános helyen készültek, és
szerinte nem sérti a személyiségi jogokat.
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dr. Spiegler Tamás: Megállapítja, hogy Egresi Antal elnök álláspontja helyes, amennyiben
ezek a fotók nyilvános helyen készültek, így mindenki hallgatólagos beleegyezését adta a
megjelenéshez.
Egresi Antal: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy igazából ezzel be is fejezné az ünnepségsorozattal kapcsolatos megbeszélést.
Majoros Pál: Kérdezi, hogy jól értette-e, hogy a rendezvény-sorozat első két időpontját
összevonták egy napra?
Egresi Antal: Tájékoztatja Majoros Pált, hogy a kétnapi program, egy napra, december 11-re
lett áttéve.
Javasolja, hogy most ne hozzon határozatot a Bizottság a rendezvény tervezettel
kapcsolatosan. Felkéri, az intézményvezetőket, hogy a következő bizottsági ülésre készítsék
el a programokkal kapcsolatos tervezetet, a költség tervezetet, és kéri, hogy tüntessenek fel
egy viszonylagos összeget is.
Geiger Tamás: Még egy utolsó gondolatot szeretne hozzáfűzni a december 11-ei
programokkal kapcsolatban. Miután nagyon korán egyeztetni kell a fellépőkkel, hiszen
hónapokkal előre le vannak szerződve, kéri, hogy ha elkészíti a tervezetet és benyújtja, akkor
mielőbb döntsön a Bizottság az ügyben, mert véglegesíteni kell a felkéréseket.
Egresi Antal: Megígéri, hogy időben fog dönteni a Bizottság. Mindenekelőtt ragaszkodna
ahhoz, hogy a felsorolt művészek közül, Geiger György, Somorjai István, Marschall Norbert,
Palotai István egy közös számot adjanak elő. Ismételten megkéri Atkári Győzőt és Majoros
Pált, hogy ha van ötletük arról, hogy még kiket szeretnének kiemelni ebből az alkalomból,
jelezzék felé. Fontosnak tartja, hogy a december 11-ei rendezvényen prominens
személyiségek legyenek megszólítva, emléktárgyat kapjanak, de nemcsak ők, hanem akár
mindenki a megjelentek közül. Ez kb. 30-40 főt jelentene.
Majoros Pál: Javasolja, hogy mivel viszonylag nagy számról van szó, mindenkinek
egyforma emléktárgyat kellene adni, például egy érmet kellene veretni.
Mizák Zoltán: Nagyon jó ötletnek tartja az érem ajándékozást, szerinte be lehetne vezetni,
hogy a későbbiekben, különböző évfordulókra kiadnának egy-egy soroksári emlékérmet.
Geiger Tamás: Javasolja, hogy az érem egyik felén a soroksári címere, a másik felén 25-ös
szám legyen, utalva ezzel az évfordulóra.
Egresi Antal: Jegyző Asszony segítségét kéri abban, hogy jelöljön ki valakit, aki tárgyaljon a
Pénzverde vezetőjével árajánlattal kapcsolatban, hiszen ez az Önkormányzat közvetlen
költsége lenne. A Galéria’13 vezetőjének elmondja, hogy a Galéria költségeit úgy képzeli el,
hogy az Önkormányzat megrendeli a szolgáltatásokat, a Galéria pedig leszámlázza, hiszen a
deminimis miatt például nem lehet további támogatást adni az intézménynek.
Kérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata, észrevétele.
Geiger Tamás: Kérdezi, hogy a december 28-ai időpont végül nyitott kérdés marad?
Mizák Zoltán: Javasolja, hogy december 28-án tartsák meg a testületi ülést és utána egy
zenés rendezvényt.
Egresi Antal: Nyitva hagyja a december 28-i rendezvénnyel kapcsolatos kérdést, még
gondolkoznak rajta. Ismételten összefoglalja rendezvény további időpontjait. A következő
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ülésre várja a javaslatokat. Megköszöni a meghívottaknak az együttműködést, további
hozzászólás, javaslat hiányában a 2. napirendi pontot lezárja.

3. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Javasolja, hogy Mizák Zoltán bizottsági tag legyen az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökhelyettese.
Mizák Zoltán: Bejelenti az érintettségét.
Egresi Antal: Szavazásra tesz fel a javaslatot, mely szerint az „Egyebek” c. napirendi pont
tárgyalása során a Bizottság nem zárja ki -érintettsége miatt-Mizák Zoltán bizottsági tagot.
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a szavazásból Mizák Zoltánt.
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 nem, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében
az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 4/2019. (II.13.) határozata Mizák Zoltán
szavazásból való kizárásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy-érintettsége miatt- nem
zárja ki Mizák Zoltánt a szavazásból.
Egresi Antal: Javasolja, hogy Mizák Zoltán bizottsági tag legyen az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökhelyettese. Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra
teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 5/2019. (II.13.) határozata az Ideiglenes
Bizottság elnökhelyettesének választásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökhelyettesévé Mizák Zoltánt választja.
Egresi Antal: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint az Ünnepség-sorozat Előkészítő
Ideiglenes Bizottsága jegyzőkönyv állandó második aláírójának Weinmann Antal bizottsági
tagot választja meg. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 6/2019. (II.13.) határozata az Ideiglenes
Bizottság jegyzőkönyv állandó második aláírójának választásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság
jegyzőkönyv állandó második aláírójának Weinmann Antal bizottsági tagot választja.
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Egresi Antal: Szavazásra teszi fel a javaslatot az Ideiglenes Bizottság üléseinek időpontjaira
vonatkozóan, mely szerint:
- az egyik ülést minden hónapban a Képviselő-testület ülését megelőző héten, szerdán
15.15 órakor,
- a második ülést, az első ülést követő második hét szerdáján 16.00 órakor tartaná az
Ideiglenes Bizottság.
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az
alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 7/2019. (II.13.) határozata az Ideiglenes
Bizottság üléseinek időpontjairól
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy az üléseinek időpontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
- minden hónapban a Képviselő-testület ülését megelőző héten, szerdán 15.15 órakor, és az
- első ülést követő második hét szerdáján 16.00 órakor.
Egresi Antal: Javaslatot tesz az Ideiglenes Bizottság állandó meghívottjainak személyére
vonatkozóan, mely szerint állandó meghívott résztvevőnek javasolja Sasvári Ilonát, a
Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, Geiger
Tamást a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetőjét, Atkári Győzőt és Majoros
Pált.
További javaslat és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság állandó meghívottjai névsorának elfogadását.
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az
alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 8/2019. (II.13.) határozata az Ideiglenes
Bizottság állandó meghívottjainak elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság
állandó meghívottjának Sasvári Ilonát, a Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját, Geiger Tamást a Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetőjét, Atkári Győzőt és Majoros Pált fogadja el.
Egresi Antal: További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvétel és az ülést
17.11 órakor bezárja.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:

Egresi Antal
elnök

…………………..
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Rákosiné Kálmán Ibolya
bizottsági titkár

