JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. március 06. napján 15.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Távolmaradását előre jelezte:

Egresi Antal elnök
Mizák Zoltán
Weinmann Antal
Sasvári Ilona Galéria’13 ügyvezető igazgatója

Tanácskozási joggal részt vettek: dr. Szabó Tibor aljegyző
Meghívottak:

Geiger Tamás Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetője
Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület
egykori elnöke
Majoros Pál egykori MDF soroksári 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 3 fővel határozatképes.
Egresi Antal: Köszönti a megjelenteket. Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi
fel a napirendi pontok elfogadását. Megállapítja, hogy az Ideiglenes Bizottság 3 igen, 0
ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 12/2019. (II.25.) határozata a 2019. március
06-ai Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. március 06-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepség-sorozat december 11-ei rendezvénye helyszínének és a meghívottak
létszámának elfogadására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök

2
2. Javaslat a Galéria’13 Kft. ügyvezető igazgatójának felkérésére 2019. november
30-án a Galéria’13-ban tervezett kiállítás megszervezésére, valamint a Soroksár
„újkori” történetéről szóló kiadvány elkészítésére, elkészítésének várható
költségei megtervezésére
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
3. Egyebek

1. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepség-sorozat december 11-ei rendezvénye helyszínének és a meghívottak
létszámának elfogadására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök

Egresi Antal: Kiegészítésként a kiküldött listákkal kapcsolatosan, tájékoztatja az Ideiglenes
Bizottságot, hogy a meghívottak listájából hiányzik Zsombok Tímár György, aki
Pesterzsébet-Soroksár közös önkormányzatának képviselője volt és szeretné őt is felvenni a
meghívottak közé. Felhívja az Ideiglenes Bizottság figyelmét az összesített táblázatra, amely
tartalmazza, hogy összesen 354 főt hívnának meg a december 11-ei rendezvényre. Ehhez még
hozzájönnének meghívottak, mint például a vállalkozók, akiket véleménye szerint, szintén
illene meghívni. Ez azt jelenti, hogy ha a Bizottság is elfogadja a létszámot, a rendezvényt a
Táncsics Mihály Művelődési Ház befogadó képessége miatt, ami maximum 250 fő, nem
lehetne lebonyolítani.
Kéri a Bizottság tagjait, hogy gondolják át a meghívandók listáját, és ennek alapján tegyenek
javaslatot, illetve döntsenek a rendezvény lebonyolításának lehetséges helyszínéről.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy tudják-e már, hogy mekkora a Sportcsarnok kapacitása,
pontosabban a lenti rész befogadóképessége.
Egresi Antal: Pontosan nem ismeri a küzdőtér befogadóképességét.
Weinmann Antal: Véleménye szerint 450-500 ember befogadására képes. Kérdezi Egresi
Antaltól, hogy egy fővel, vagy kísérővel számolt?
Egresi Antal: Az előterjesztésben benne van, hogy ha kísérővel számolnak, akkor a létszám
megközelíti a 800 főt. Véleménye szerint a Sportcsarnokban, ha a küzdőtért és a galériát is
igénybe veszik 1500 ember elhelyezése is lehetséges.
Weinmann Antal telefonon felhívja a Sportcsarnok vezetőjét, hogy pontos információt kérjen a
Sportcsarnok kapacitásáról.
Weinmann Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kapott információ szerint, a
Sportcsarnok a Katasztrófavédelem engedélye alapján, összesen 950 fő befogadására képes.
Gála műsor esetén, kerekasztalos berendezéssel 450-500 fő, de szerinte ez inkább maximum
400-450 fő, mert egyéb kiszolgáló egység, színpad, stb. is foglalna el helyet. Véleménye
szerint nem kell kísérőt hívni.
Egresi Antal: Nem gondolja, hogy kerekasztalos gálavacsorát tudnának adni a szűkös
költségvetési keret miatt, inkább állófogadás jellegű lenne, pogácsával, üdítővel, pezsgővel.
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Weinmann Antal: Kérdezi, hogy ezek szerint nem lenne vendéglátás? Csak azért kérdezi,
mert a korábbi üléseken még erről volt szó.
Egresi Antal: Válaszában elmondja, hogy akkor még a 250 fő meghívottal kalkuláltak, de ha
a Sportcsarnokban kerül megrendezésre, akkor szerinte illendő lenne kísérőt is hívni. Ez
alapján 900 főben maximálnák a létszámot. Javasolja, hogy a Bizottság döntsön arról, hogy a
december 11-ei rendezvényt a Sportcsarnokban rendeznék meg és a maximális létszámot 900
főben határoznák meg és a meghívottak kísérőt is vihetnek magukkal. Elmondja, hogy a
Sportcsarnok vezetőjével egyeztetett, mely szerint 2019. december 11-én az önkormányzat
rendelkezésére áll a Sportcsarnok.
Atkári Győző: Előadja, hogy a meghívottak névsorát egy fővel szeretné bővíteni. Ez a
személy Földi János csepeli lakos, aki a közös önkormányzatnál oktatási vezető, később a mai
Pán Európa iskolában igazgató volt. Annak idején, Perlaki Jenő által vezetett önkormányzat
többször meg akarta állítani az iskolaépítkezést, végül Földi János segítségével sikerült ezt
megakadályozni. Ezért kéri, hogy ha lehet őt is hívják meg.
Egresi Antal: Elfogadja Atkári Győző javaslatát. Kéri, hogy ha lehet szerezzék be Földi
János elérhetőségét.
Javasolja az Ideiglenes Bizottságnak, hogy fogadja el az 1. számú határozati javaslat B
verzióját, mely szerint:
I.
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
december 11-ei rendezvény meghívottak létszámát 900 főben határozza meg,
II.
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
december 11-ei ünnepsége helyszínéül a Soroksári Sportcsarnokot jelöli meg
Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a
Bizottság 3 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 13/2019. (III.06.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
2019. december 11-ei rendezvénye helyszínének és a meghívottak létszámának
elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
2019. december 11-ei rendezvény meghívottak létszámát 900 főben határozza meg,
II.
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
2019. december 11-ei ünnepsége helyszínéül a Soroksári Sportcsarnokot jelöli meg
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: jegyző
2. napirendi pont
Javaslat a Galéria’13 Kft. ügyvezető igazgatójának felkérésére 2019. november
30-án a Galéria’13-ban tervezett kiállítás megszervezésére, valamint a Soroksár
„újkori” történetéről szóló kiadvány elkészítésére, elkészítésének várható
költségei megtervezésére
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
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Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a javaslatot.
Megállapítja, hogy a Bizottság 3 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 14/2019. (III.06.) határozata a
Galéria’13 Kft. ügyvezető igazgatójának felkéréséről a 2019. november 30-án a
Galéria’13-ban tervezett kiállítás megszervezésére valamint a Soroksár „újkori”
történetéről szóló kiadvány elkészítésére, elkészítésének várható költségei
megtervezésére
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I.
felkéri a Galéria’13 Kft. ügyvezető igazgatóját a 2019. november 30-án a Galéria’13ban tervezett kiállítás megszervezésére, valamint a Soroksár „újkori” történetéről szóló
kiadvány elkészítése várható költségeinek megtervezésére, ennek ismeretében a
kiadvány elkészítésére.
II.
a kiadvány elkészítésének várható költségei megtervezésének határidejét 2019.
március 20. napjában, a kiadvány elkészítésének határidejét 2019. szeptember 01.
napjában határozza meg.
III.
felkéri a Bizottság Elnökét, hogy az ügyvezető igazgatót tájékoztassa a Bizottság
döntéséről.
Határidő: az I. és II. rész tekintetében határozatban foglaltak szerint, a III. rész
tekintetében: 2019. március 8-a.
Felelős: Egresi Antal elnök
3. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Tájékoztatja az Ideiglenes Bizottság tagjait, hogy a Hivatal öt árajánlatot kért
érem készítésére. Ebből összesen egy darab árajánlat érkezett meg, a többit a következő
bizottsági ülésre várják.
Majoros Pál: Kérdezi, hogy az árajánlat mellé mellékeltek-e rajzot, tervezetet?
Egresi Antal: Még nem, de a Pénzverdétől, úgy lett megkérve az árajánlat, hogy a tervezetet
is elkészítik, várhatóan péntekig megküldik. A többi árajánlat esetében az önkormányzattól
kérik, hogy mi legyen az érmén.
Majoros Pál: Javasolja, hogy ne a korábban már említett egyik oldalán a címer, másikon a
25-ös szám legyen, hanem kérjék fel a Pénzverdét, mivel kiváló művészei vannak, hogy
tervezzék ők meg. Persze meg lehet mondani, hogy mit szeretnének. Javasolja, hogy valami
művészi, esztétikus dolog legyen.
Egresi Antal: Egyetért a javaslattal, és elmondja, hogy már beszélt ezügyben a Pénzverdével.
Majoros Pál: Véleménye szerint, az egyik felén legyen a soroksári címer és a 25-ös szám
köriratban, a másik oldalára pedig a Pénzverde tervezzen valami szimbólikusat ezzel az
ünnepséggel kapcsolatban. Kérdezi, hogy a már megkapott árajánlat tartalmaz árakat is?
Egresi Antal: Tájékoztatja a megjelenteket a Numizmatik Kft. által megküldött árajánlat
tartalmáról.
Atkári Győző: Előadja, hogy Helytörténeti Gyűjteményben lesz megrendezve Soroksár
mezővárossá nyilvánításának 260. évfordulója, a Gyűjteménynek viszont most van a 45.-ik
évfordulója, amiről senki nem beszél. 1974-ben Zwick Józsi bácsi vezetésével a Magyar
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Mezőgazdasági Múzeum Dél-pesti Baráti Köre alakult itt meg. A TSZ vette meg azt az
épületet és tette rendbe, és ez lett a Helytörténeti Gyűjteménynek az otthona. Örömmel venné,
hogy ha ebben az ünnepség-sorozatban megemlékeznének erről, mivel soroksáriak dolgoztak,
hordták össze az anyagot is, tehát mindenben soroksári illetékességű.
Egresi Antal: Elfogadja a javaslatot, nem látja akadályát annak, hogy a Soroksár
mezővárossá nyilvánításának 260. évfordulóját és a Helytörténeti Gyűjtemény 45.
évfordulóját összevonják és együtt ünnepeljék meg.
Az Ideiglenes Bizottság következő ülésének időpontjával kapcsolatosan előadja, hogy az
Ügyrend szerint az ülés március 20-án lenne, de más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni
az ülésen. Kéri és javasolja, hogy Bizottság fogadja el, hogy a következő ülés megtartására,
2019. március 21-én 16.00 órakor kerüljön sor.
Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a
Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 15/2019. (III.06.) határozata az Ideiglenes
Bizottság következő ülésének időpontjáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a következő ülését
2019. március 21. 16.00 órakor tartja meg.
Egresi Antal: Tájékoztatja az Ideiglenes Bizottságot, hogy hozott egy kitűzőt, ami Soroksár
függetlenné válása alkalmából készült, és amiből annak idején minden kitüntetett és a
képviselők is kaptak. Körbe adja a kitűzőt. Véleménye szerint ez a kitűző az érméhez képest
egy filléres dolog. Ha egyetértenek az érintettek, akkor kellene kérni erről egy árajánlatot 500
és 1000 darabszámra. Szándékai szerint, ebből nemcsak a kitüntettettek kapnának, hanem
mindenki, aki részt vesz majd az ünnepségen.
Weinmann Antal: Szeretne tenni egy javaslatot, amely szerint, a kitűzőt nem az Ideiglenes
Bizottság keretéből kellene finanszírozni, hanem ezt az Önkormányzat készíttesse el a saját
költségére, amúgy is kevés a reprezentációs anyaga.
Egresi Antal: Támogatja a javaslatot. Kérdezi, a meghívottakat, hogy a listákban szereplő
nevekkel egyetértenek-e, vagy van-e esetleg más javaslatuk ezzel kapcsolatban?
További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 15.46 órakor
bezárja.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:

Egresi Antal
elnök

Weinmann Antal
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Rákosiné Kálmán Ibolya
bizottsági titkár

