JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. május. 29. napján 15.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Egresi Antal elnök
Mikó Imre

Távolmaradását előre jelezte:

Mizák Zoltán

Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Spiegler Tamás aljegyző

Meghívottak:

Geiger Tamás Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetője
Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület
egykori elnöke
Ádámszki Szilvia

Az ülés kezdete: 15.15 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. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Mizák Zoltán előre
jelezte távolmaradását. Javasolja a Bizottságnak a napirendi pontok elfogadását. Kérdés és
hozzászólás hiányában 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 28/2019. (V.29.) határozata a 2019. május
29-ei Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. május 29-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangversenyhez kapcsolódó hang- fény- és színpadtechnikai
szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóban
3. Egyebek

2

1. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangversenyhez kapcsolódó hang- fény- és színpadtechnikai
szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Egresi Antal: Kérdezi, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése.
Mikó Imre: Tájékoztatja Egresi Antal elnök urat, hogy az első két árajánlat esetében operett
gáláról írnak, a harmadik ajánlatban viszont ez nem kerül említésre, ott a Soroksár 30 éves
megnevezés szerepel. Kérdezi, hogy ez egyértelmű volt a kiírás szerint, vagy ez valami
félreértés? Operett lesz vagy komoly zenei hangverseny?
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre képviselő urat, hogy természetesen komolyzene lesz,
persze a komoly zenei részen belül is vannak könnyedebb műfajú elemek, kérdés, hogy mit
értünk komoly zene alatt. Előadja továbbá, hogy ezek nem pályázati kiírások voltak, hanem
egyszerű árajánlat bekérések, valószínű félreértés történt, bár a 25 évest a 30 évessel nem
igazán lehet félreérteni. A másik esetben is valószínű, hogy egy régebbi árajánlatnak az első
részét benne felejthették az árajánlatban.
Mikó Imre: Megköszöni a tájékoztatást.
Egresi Antal: Kérdezi, hogy kialakult-e bármilyen vélemény az árajánlatokkal kapcsolatban.
Javasolja, hogy a SOUL LIGHT Kft. ajánlatát fogadják el, ugyanis ők már dolgoztak együtt a
Dohnányi zenekarral. Véleménye szerint az árkülönbség sem jelentős, és ráadásul, ők még
hangterelő függönyöket is alkalmaznak, míg a másik két ajánlattevő plusz költséget számítana
fel a terelő függönyökre.
Javasolja, hogy a tervezett ünnepi hangverseny hang- fény- és színpadtechnikai
szolgáltatására a Bizottság a SOUL LIGHT Kft. céget kérje fel,
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 29/2019. (V.29.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangverseny hangfény- és színpadtechnikai szolgáltatással kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangverseny
hang- fény- és színpadtechnikai szolgáltatására a SOUL LIGHT Kft. céget kéri fel,
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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2. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével
kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Geiger Ferenc polgármester úrral egyeztetett
és összeállt az a program, amit szeretnének megvalósítani, polgármester úr is egyetértett
ezekkel. Tulajdonképpen az emlékérem kibocsájtásáról lesz szó, egy koncertről, ami 2019.
december 11-én lesz megtartva a Sportcsarnokban. Ezen kívül kétféle kiadványt fognak
kiadni, a 25. évfordulóval kapcsolatban 1000 darabot, a másik egy lakossági tájékoztató lesz,
abból 8000 darabot. Lesz egy Gájer Bálint koncert december 14-én az Otthon Közösségi
Házban, ugyanitt még lesz egy operett vagy vegyes zenei előadás egy héttel korábban, amit
szintén ingyen vehet igénybe Soroksár lakossága. Elmondja, hogy ezekre az ingyenes
előadásokra is jegyeket kell igényelni, hogy elkerüljék a túljelentkezést, ugyanis csak 250 fő
tud egyszerre beférni a Közösségi Házba. Továbbá, egy alkalommal lesz diaporáma vetítés
melynek keretében régi és új épületek vetítésére kerül sor az Otthon Közösségi Ház falára.
Ezen kívül a Galéria’13 gondozásában lesz egy kiállítás megnyitó a soroksári művészek
alkotásaiból november 30-án. Elmondja, hogy összességében ezeket a rendezvényeket
szeretnék megvalósítani a 25. évforduló alkalmából. A Közösségi Ház színitársulatával
folytatott tárgyalások kapcsán, tájékoztatja a Bizottságot, hogy kért árajánlatot az
előadásokról és szeretné, ha a következő ülésen döntene a Bizottság az árakról. Elmondja,
hogy a december 11-ei előadáson a színpad két oldalán kivetítők is lesznek, amelyek
segítségével mindenki számára láthatóbbá válik a produkció. Ezzel kapcsolatban lenne egy
ötlete, amelyhez a Galambos János zeneiskola segítségét szeretné kérni egy ma nagyon
divatos zenei produkció, egy flashmob szerű előadás létrehozásához, ahol az iskola zenekara
szervezné meg a műsort. Természetesen ez még csak egy ötlet, ezzel kapcsolatban még
tárgyalni fog az iskola igazgatójával. Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy a kivetítés az benne van a hangosítási költségben, vagy plusz
költségként fog jelentkezni?
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre urat, hogy nincsen benne, ez a hangosításon kívül fog
jelentkezni.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy azt lehet-e tudni, hogy ez mekkora költség lesz?
Egresi Antal: Igen, ez várhatóan 350- és 500 ezer forint közötti összeg lesz.
Geiger Tamás: A kivetítéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon fontos a kivetítő és a
zenekar közötti összhang, mert, ha ez nincs meg, akkor az egész csak kidobott pénz.
Egresi Antal: Egyetért a Geiger Tamás által elmondottakkal. Megjegyzi, hogy reményei
szerint az egész előadást rögzítik és a későbbiek során DVD -t is lehet majd készíteni a
rendezvényről, amit ajándék formájában is fel lehet majd használni.
Mikó Imre: Szeretné kiegészíteni a Geiger Tamás által elmondottakat, ugyanis nagyon jónak
tartja, hogy felhívta a figyelmet az összhangra. Véleménye szerint, ha kiderül pontosan, hogy
mi lesz a repertoár, akkor meg kellene szervezni az együttműködést a zenekar vezetője és a
kameraman között, mert nem mindegy, hogy mit fognak látni például a hátsó sorokban ülők.
Egresi Antal: Egyetért és megköszöni Mikó Imre képviselő hozzászólását.
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Kérdezi, hogy van-e kérdés, illetve hozzászólás a tájékoztatóhoz.
Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a 2. napirendi pontot és áttér az Egyebek napirendi
pontra.

3. napirendi pont
Egyebek

Egresi Antal: Kérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek
mondanivalója, esetleg kérdése.
Kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvétel és az ülést 15.25 órakor bezárja.

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:

Mikó Imre
bizottsági tag

Egresi Antal
elnök

A jegyzőkönyvet készítette:
Rákosiné Kálmán Ibolya
bizottsági titkár

