JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. július 10. napján 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Egresi Antal elnök
Mikó Imre
Mizák Zoltán

Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Spiegler Tamás aljegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző

Meghívottak:

Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület
egykori elnöke
Ádámszki Szilvia

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 3 fővel határozatképes.
Egresi Antal: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Meghívóban
szereplő napirendi pontok mellett még három napirendi pontot szeretne felvenni sürgősséggel,
szóban. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a sürgősséggel tárgyalandó
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 35/2019. (VII.10.) határozata a 2019. július
10-ei ülésen tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. július 10-ei
ülésén sürgősséggel tárgyalja az alábbi napirendi pontokat:
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
rendezvény sorozat Jubileumi Kiadványok kiadásával kapcsolatos döntések
meghozataláról-szóbeli
Előerjesztő: Egresi Antal elnök
2. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
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diaporámás kivetítéssel kapcsolatos döntések meghozataláról-szóbeli
Előerjesztő: Egresi Antal elnök
3. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
Flashmob előadással kapcsolatos döntések meghozataláról-szóbeli
Előerjesztő: Egresi Antal elnök
Egresi Antal: Javasolja a Bizottságnak, hogy szavazzanak a Meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadásáról. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Meghívóban
szereplő 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 36/2019. (VII.10.) határozata a 2019. július
10-ei ülésen tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. július 10-ei
ülésének Meghívójában szereplő napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
4. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
jubileumi emlékérem módosított árajánlatával kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
5. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangverseny lebonyolításához szükséges LED fal és kamerarendszer
bérlésével kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
6. Tájékoztató az ünnepség-sorozat
folyamatáról - szóbeli

előkészítésével

kapcsolatos

feladatok

7. Egyebek
8. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(Zárt ülés)
Előterjesztő: Egresi Antal elnök

1. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából
tervezettrendezvény-sorozat Jubileumi Kiadványok kiadásával
kapcsolatos döntések meghozataláról-szóbeli
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy megkapták Sasvári Ilonától, a Galéria’13
ügyvezető igazgatójától az árajánlatot, és ezzel kapcsolatosan döntenie kellene a
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Bizottságnak. Az árajánlat 1000 db kiadvány árát tartalmazza, mely fényes műnyomó papírra
lenne nyomtatva, 4+4 színben, A/4 es méretben. Az ár az árajánlat szerint 665,-Ft+ 5% Áfa
lenne darabonként. A másik kiadvány egy LA4-es leporelló lenne a lakosság részére, 8500
példányszámban, 4+4 színben, melynek darabja az árajánlat szerint 25,5,-Ft+5% Áfa.
Kérdezi a Bizottságot, hogy a kiadványokkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése,
mondanivalója. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, a
jubileumi kiadványokkal kapcsolatosan.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 37/2019. (VII. 10.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett rendezvénysorozatának Jubileumi Kiadványok kiadásával kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I.
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi
kiadványok nyomdai előállításával és kivitelezésével a Galéria’13. Nonprofit Kft-t
bízza meg,
II.
A kiadványokban csak a Polgármester és az egykori Polgári Szövetség Soroksárért
Egyesület Elnökének visszaemlékezése jelenjen meg.
III.
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
dr. Szabó Tibor: Halkan kérdez valamit Egresi Antal elnök úrtól, de a kérdést nem lehet
hallani a hanganyagban
Egresi Antal: dr. Szabó Tibor aljegyző kérdésére, elmondja, hogy az egykori Polgári
Szövetség Soroksárért Egyesület Elnöke Atkári Győző. Tájékoztatja aljegyző urat, hogy azért
volt szükség határozatot hozni a visszaemlékezőkről, hogy ne legyen vita a pártok,
szervezetek között, hiszen sok jelentkező lenne, viszont a kiadvány szűkös terjedelmére
tekintettel nincs lehetőség arra, hogy minden szervezet visszaemlékezése belekerüljön.
Véleménye szerint ezzel akár elkerülhető, de legalábbis megpróbálják elkerülni a vitát, bár
szerinte valószínű így is lesz ezzel kapcsolatosan elégedetlenség. Kérdés és hozzászólás
hiányában lezárja az 1-es napirendi pontot.
2. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
diaporámás kivetítéssel kapcsolatos döntések meghozataláról-szóbeli
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az Otthon Közösségi Házra december 14-én
történne a diaporáma vetítés, ami azt jelenti, hogy Soroksár régi és új épületeinek fotóit
vetítenék a Közösségi Ház homlokzatára, kellemes háttérzene kíséretében. A vetítés a mise
alatt, illetve a Gájer Bálint előadásával egyidőben történne. Ezt a szolgáltatást a Visual Effect
Kft. fogná össze a kiosztott árajánlat alapján, 610.000,-Ft+Áfa összegért. Tájékoztatja a
Bizottságot, hogy ez az egyetlen cég jelentkezett a vetítéssel kapcsolatban, ezt is Teszár Ákos
közbenjárásával sikerült megtalálni. Elmondja, hogy a korábban szóba került fényfestéssel
kapcsolatban is érdeklődött, de az nagyon sokba kerülne, így azt elvetették. Elmondja, hogy
az elkészített fotókból álló anyagot december 11-én a Sportcsarnokban is levetítenék a LED
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falakon. A régi fotók összegyűjtésében Roth Ilona fog segíteni, akivel már egyeztettek
helyszíni bejárás során.
dr. Spiegler Tamás: Kérdezi, hogy van-e információ azzal kapcsolatban, hogy a diaporáma
vetítés mennyi ideig és mikor fog zajlani?
Egresi Antal: Nincs pontos idő meghatározva, tehát december 14-én addig fog tartani, amíg
igény van rá.
dr. Spiegler Tamás: Tájékoztatja Egresi Antalt, hogy a szerződéskötés szempontjából
lényeges a pontos időtartam.
Egresi Antal: 17.30 órakor kezdődik, amikor az adventi gyertyagyújtás is, tehát akik nem
mennek oda, azok számára ott lesz a vetítés, és addig tartana, amíg az aznapi rendezvények,
folyamatosan lenne a vetítés. Elmondja, hogy a szerződés szempontjából még fontos, hogy a
vetítéshez felhasznált anyag az az Önkormányzat tulajdonába kerül, és bármikor
felhasználhatja a későbbiek során.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a kivetítés technika mennyire hatásos, mert megfelelő
fényviszonyok kellenek hozzá, ezért véleménye szerint minél később kellene kezdeni.
Kérdezi, hogy a projektoros kivetítés az épületre, hogy fog történni, kell ehhez egy kivetítési
alapszín, vagy egyáltalán hogy kell elképzelni?
Egresi Antal: Véleménye szerint a fekete-fehér fotók esetében kifejezetten jól mutat a
Közösségi Ház falának sárga színe, mert kiemeli a fekete és fehér színt ezért a régi fotók
láthatósága jó minőségű lesz. A világítással kapcsolatban jelezte a szolgáltató, hogy a sarkon,
illetve a Közösségi Ház templom felőli oldalán lévő lámpákat le kell kapcsolni, de más
fényforrás lekapcsolása nem került szóba, nem kéri a templom díszkivilágításnak, illetve a tér
kivilágításának kiiktatását sem. Elmondja, hogy a szolgáltatónak annyi volt még a kérése,
hogy ahová az Önkormányzat faházakat szokott felállítani az adventi ünnep alkalmából, a
Közösségi Házzal szembe, ne állítsanak ez alkalommal faházat, hagyják szabadon a területet,
mert oda egy sátrat szeretnének felhúzni.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy van-e arról műszaki adat, hogy mekkora területre fognak
vetíteni?
Egresi Antal: Azt beszélték meg, hogy a Közösségi Ház középső homlokzati részének teljes
egészére.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy az anyagnak időben mekkora a terjedelme?
Egresi Antal: Nincs meghatározva, akkora lesz, amennyi anyagot össze tudnak gyűjteni.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy csak soroksári képek lesznek, vagy adventi fotók is lesznek
közöttük? Véleménye szerint kellene, mert elképzelhető, hogy csak az épület fotóinak vetítése
túl tömény lenne, kellene lazítani az adventi fotókkal.
Egresi Antal: Elmondja, hogy ez eddig nem került szóba, nem érti, hogy Mizák Zoltán
pontosan mire gondol, de nem gondolná, hogy szerencsés lenne, ha valami giccses karácsonyi
üdvözlőlapokat vetítenének a patinás épület fotókkal együtt.
Mizák Zoltán: El kell lesni másoktól, hogy miket szoktak kivetíteni például…
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Egresi Antal: Igazából az szokott a probléma lenni a rendezvény megrendelések során, hogy
a szolgáltatók többnyire azt nyújtják, amit a megrendelő kér, nem szeretnek beleszólni, mint
például az érem megrendelése esetén is ez történt.
Mizák Zoltán: Elnézést kér, de miután nehéz volt ilyen céget találni, akkor feltételezi, hogy
ennek van kellő rutinja, tapasztalata Adventtel kapcsolatban. Szerinte, úgy lenne ildomos,
hogy legyenek adventi betétek is a vetítésben.
Egresi Antal: Ha felhatalmazza a Bizottság, akkor ezzel kapcsolatban további tárgyalásokat
kell folytatni. Ha a Bizottság elfogadja a határozati javaslatot, akkor szerződést kell kötni
mivel 500.000,-Ft feletti összegbe fog kerülni a szolgáltatás. Addig még egyeztet a céggel és
Teszár Ákossal is, és véleménye szerint ennek nincs akadálya, mert ez attól fog függeni, hogy
milyen anyagot tudnak majd összeállítani a vetítéshez.
dr. Szabó Tibor: Az lenne a kiegészítési javaslata, hogy ennek okán a Bizottság hatalmazza
fel az elnök urat arra, hogy külön egyeztetésben a céggel a függetlenné válás 25. évfordulója
alkalmából történő képek kiválasztására felhatalmazást kapjon.
Egresi Antal: Többek között arra, hogy adventi képek is kerüljenek a vetítésbe, mert a
Bizottságnak egyébként a 25. évfordulóval kapcsolatos a működése.
dr. Szabó Tibor: Csak azt javasolja, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba, hogy a
Bizottság felhatalmazza elnök urat a képek kiválasztására, hogy ne egyes képekről kelljen
külön-külön dönteni.
Egresi Antal: Kérdezi a Bizottságot, hogy aljegyző úr kiegészítésével elfogadható-e a
határozati javaslat, illetve a diaporámás vetítéssel kapcsolatosan van-e valakinek további
kérdése, mondanivalója. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, a kivetítés-technikai szolgáltatással kapcsolatosan.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 38/2019. (VII.10.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett diaporámás
kivetítéssel kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I.
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából 2019. december 14-én
egy alkalommal az Otthon Közösségi Ház homlokzatára diaporámás kivetítéssel a
Visual Effect Kft-t bízza meg.
II.
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
III.
felhatalmazza a Bizottság elnökét a vetítéshez szükséges képek kiválasztására
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja az 2-es napirendi pontot.
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3. Napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
Flashmob előadással kapcsolatos döntések meghozataláról-szóbeli

Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy megkereste a Galambos János zeneiskola
igazgatóját azzal az ötlettel, hogy december 14-én, 16.45-től 17.30-ig a jégpályán,- ha lesz
jégpálya -, adnának elő egy flashmobot. Ez azt jelenti, hogy az iskola tanárai közül egy zenész
felmegy a jégre, és mint egy utcai zenész elkezd játszani valamit, majd előkerül valahonnan
egy második, majd egy harmadik stb., zenész, kb. 15 fővel kiegészülve egy zenekarként
zenélnek együtt tovább. A műsor tartalmát az igazgató fogja összeállítani, mert visszatérőnek
kell lennie, a belépők miatt, majd együtt eljátsszák a teljes darabot és végig mennek a
közönség sorai között.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy van- rutinjuk az előadóknak, nem veszélyes-e ez rájuk nézve?
Egresi Antal: Az előadók számára is újdonság, de föl fogják vállalni, hiszen az internet
segítségével nagyon sok hasonló előadást lehet találni, amiből tanulni lehet, tehát azt lehet
mondani, hogy a flashmob-nak van szakmai múltja, lehet miből tanulni. Mizák Zoltán
kérdésére, hogy az előadók is fognak-e korcsolyázni, elmondja, hogy ők nem, de a közönség
korcsolyázik majd.
dr. Szabó Tibor: mindösszesen csak annyit szeretne mondani, hogy a rendelkezésre bocsátott
felkérésre vonatkozó dokumentumban nem található, nincs a jégpályáról szó. Tisztelettel
jelezné, hogy célszerű lenne ezt letisztázni, hogy akkor ők ezt bevállalják-e, mivel ők előadást
tartanak, közben a kívülállók ott korcsolyáznak, abból is adódhat esetleg baleset,
kellemetlenség. Szerinte célszerű az előadókat és a közönséget külön választani, mert nem
lehet felelősséget vállalni, arra, hogy egy magánszemély ott csúszkál és esetleg a nagyértékű
hangszer megsérül, de a személyi sérül sem kizárt
Egresi Antal: Köszöni az észrevételt, ígéri, hogy tisztázni fogják ezt az igazgatóval,
egyébként ez már szóba került, és az igazgató azt mondta, hogy ők ezt felvállalják. Ha esetleg
nem mennek a jégre, attól, még a flashmobot úgyis megtartják, jégpályán kívül is. Igazából
azért került szóba a jégpálya, mert a korcsolyázók nagyon élveznék, hogy zenei szolgáltatást
kapnak és nem utolsó sorban meglepetés lenne számukra. Természetesen nem jelent gondot,
mert akkor is meglepetés lenne, ha a jégpályán kívül adnák elő a műsort. Mindenképpen
egyeztet az igazgatóval arról, hogy ezt felvállalják, és adott esetben belekerül a megrendelőbe.
Kérdezi a Bizottságot, hogy a Flashmob előadással kapcsolatosan van-e valakinek további
kérdése, mondanivalója.
dr. Spiegler Tamás: Kéri, hogy kerüljön bele az előadás pontos időpontja.
Egresi Antal: Tájékoztatja dr. Spiegler Tamást, hogy a Flashmob előadás 2019. december
14-én, 16.45-től 17.30-ig fog tartani. Elmondja, hogy ők vezetik fel az esti műsorokat, 17.30kor elhalkulnak, akkor kezdődik a gyertyagyújtás, ezzel egyidőben megkezdődik a
diaporámás vetítés, közben 18.00 órakor kezdődik a Gájer Bálint műsor a Közösségi Házban.
Elmondja, hogy az Önkormányzat adventi műsora is tulajdonképpen ezekkel a műsorokkal
majdnem megoldott, csak a 16.30 óra előtti időszakról kell gondoskodni, ami ha jól emlékszik
15.00 órakor szokott kezdődni. Elmondja, hogy ezért szerette volna, ha az önkormányzati
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rendezvényszervező kollégák is jelen legyenek a Bizottság ülésein, hogy ők is átlássák az
egész rendezvény-sorozatot, tisztában legyenek a folyamatokkal, mert adott esetben a
választás következményeként esetlegesen összetételében megváltozik a Képviselő-testület és
a kollégákra marad a rendezvény-sorozat előkészületeinek anyaga, és nem fogják átlátni,
amiből problémák adódhatnak. Annyira szerteágazó és mindenre oda kell figyelni, ebbe csak
úgy belekerülni, anélkül, hogy figyelemmel kísérjék a folyamatokat, nem lesz könnyű, főként,
hogy belefolyik az adventi rendezvénysorozatba is. A feladatot viszont el kell végezni, meg
kell oldani a továbbiakban is.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, a
Flashmob előadással kapcsolatosan.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 39/2019. (VII.10.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett Flashmob
előadásával kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I.
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából 2019. december 14-én, egy
alkalommal Soroksár Hősök terén, 16.45-től 17.30-ig tartó Flashmob előadás
megtartására megbízza a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zenekarát.
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja az 3-as napirendi pontot.
4. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
jubileumi emlékérem módosított árajánlatával kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy korábban már döntöttek a jubileumi
emlékérme elkészítéséről, de szakemberek véleménye szerint, az érme nem felel meg a
numizmatikai érem fogalmának, ezért, ha van rá mód, célszerű lenne az érme mindkét oldalát
veretni. Tekintettel arra, hogy az előző ülésen plusz anyagi támogatást kapott a Bizottság, így
lehetőség nyílt arra, hogy mindkét oldal veretve legyen, ráadásul háromdimenzióban készülne
el a főoldala az éremnek. Érem tervezővel készíttettek terveket is, ami egyúttal logója is lenne
a rendezvény sorozatnak, tehát a kiadványokon, meghívókon is rajta lenne. Az egyik terv
szerint az érme egyik oldalán az Önálló Soroksár felirat lenne és 1994-es évszám, sima kör
díszítéssel, a másik oldalon a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia Templom felirat is és
fotója, kis változtatással a mellékelt tervezet szerint. A másik tervezet, a kipöttyözött az nem
igazán nyerte el a tetszését, a templom ábrája is kisebb rajta, tehát az előző változatot
javasolná elfogadásra. Elmondja, hogy két soroksári művésszel is tárgyalt, Majoros Áronnal
és Hartung Sándorral, de időhiányra hivatkozva egyik sem vállalta az érem tervek
elkészítését.
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dr. Spiegler Tamás: Annyival egészíti ki az elhangzottakat, hogy a szerződés tervezete
nagyjából elkészült, a mai bizottsági ülés döntései alapján még kiegészítik és alapjában véve
készen van.
Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást, és felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az éremmel
kapcsolatban, két döntést kell hozniuk, az egyik döntés alapján visszavonják a 17/2019
(IV.03) számú határozatot, és új határozatot kell hozni helyette.
Kérdezi a Bizottságot, hogy van-e kérdésük, mondanivalójuk a döntési javaslatokkal
kapcsolatban. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
mely szerint a Bizottság hatályon kívül helyezi a 17/2019. (IV.03.) számú határozatot.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 40/2019. (VII.10.) határozata az
Ideiglenes Bizottság Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából
tervezett jubileumi emlékéremmel kapcsolatos 17/2019. (IV.03.) határozatának hatályon
kívül helyezéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a
17/2019. (IV.03.) sz. határozatát.
Egresi Antal: Javasolja a Bizottságnak, hogy szavazzanak a Soroksár függetlenné válásának
25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérem elkészítésére vonatkozó módosított
árajánlatról. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 41/2019. (VII.10.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi
emlékérem módosított árajánlatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I.
elfogadja a Magyar Pénzverő Zrt. által, Soroksár függetlenné válása alkalmából
készítendő emlékérem elkészítésére vonatkozó módosított árajánlatát,
II.
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja az 4-as napirendi pontot.

5. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangverseny lebonyolításához szükséges LED fal és kamerarendszer bérlésével
kapcsolatos döntések meghozatalára.
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Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy két árajánlatot sikerült beszerezni. Elmondja,
hogy a FeelGood Kft. árajánlatában elírás történt, a Táncsics Mihály Művelődési Ház
igazgatója azt a tájékoztatást adta, hogy az árajánlatban szereplő 2 db 20 m2 LED fal tévesen
szerepel, a helyes paraméter 2x8m2 LED fal. A másik cég, az ONE FILM Kft. árajánlata úgy
állna össze, hogy az vizuáltechnikai szolgáltatás technikai részletezése 380.000 Ft+ÁFA
összegbe kerülne, az ún. Jimmy Jib kameraszolgáltatás ára pedig 330.000 Ft+ÁFA lenne, de
véleménye szerint ez utóbbira nincs szükség. A kameraszolgáltatás technikai részletezéséhez
kiegészítés: 210.000 Ft+ÁFA összegbe kerülne. Kiegészítésként elmondja, hogy szóba került,
hogy, ha a minőség megfelelő lesz, akkor készülni fog az előadásról DVD is, amit az
Önkormányzat nem kereskedelmi célra, a későbbiekben is felhasználhat. Kéri, hogy a
szerződésbe kerüljön bele, hogy az Önkormányzat szabadon felhasználhassa ezt az anyagot.
Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy az ONE FILM Kft., már dolgozott együtt a Dohnányi
Zenekarral, ezért azt javasolja, hogy a Bizottság az ONE FILM Kft. árajánlatát fogadja el
590.000,-Ft +Áfa szolgáltatási díj értékben. Kérdezi a Bizottságot, hogy van-e kérdésük a
LED fal és kamerarendszer bérlésével kapcsolatban. Kérdés és hozzászólás hiányában
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 42/2019. (VII.10.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi
hangverseny lebonyolításához szükséges LED fal és kamerarendszer bérlésével
kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából 2019. december 11-én
megtartandó ünnepi hangverseny lebonyolításához LED fal és kamerarendszer kiépítésére
és működtetésére a ONE FILM Kft. céget bízza meg, 590.000,-Ft+Áfa értékben.
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja az 3-as napirendi pontot.
6. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóbeli
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a rendezvény sorozattal kapcsolatban elég sok
határozatot hozott már a Bizottság, ezekkel kapcsolatban folyamatos tárgyalásokat folytatott,
hogy összeálljon minden ahhoz, hogy sikeres legyen. Véleménye szerint ezzel nagyjából a
végéhez értek, már nincs olyan rendezvény, ami szóba kerülhetne. Ezután már kifejezetten
operatív döntésekre van szükség, a pontosítások végrehajtására, a megrendelések
elkészítésére. Elmondja, hogy hétfőn volt egy bejárása a Sportcsarnokban, Kincses Péter
igazgatóval, a hangosító cég munkatársával, illetve egy statikussal. A statikus szerint a
felszerelések nem jelenthetnek problémát, de a hivatalos szakvéleményt legkésőbb augusztus
30-án kapják meg. Az is szóba került, mivel túl közel kerül a közönség a színpadhoz, ezért
nem az 1 méteres, hanem a 80 cm-s színpadot fogják felállítani, az első sorokban ülők
érdekében. Az is eldőlt, hogy ez egy egész estét betöltő program lesz, mely két részből fog
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állni. Büfészolgáltatás is lenne, amit már az érkező vendégek is igénybe vehetnének. A büfé
asztalok a küzdő téren, két oldalt lennének elhelyezve. A büfészolgáltatás vegyes üdítő,
eldobható műanyag poharakkal, flakonokkal, illetve vegyes sós és édes aprósütemény lenne.
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum ezt a kiszolgálást a diákja által szolgáltatná, és
azt kérné cserében, hogy az iskola logója reklámozva legyen a rendezvényen. Ezzel szeretnék
támogatni a rendezvényt, emellett a gazdasági igazgató és a főigazgató asszony szeretnének
részt venni a rendezvényen. Pontosításra került az is, hogy az Otthon Közösségi Ház, illetve a
Fedák Sári Színház tudna ruhafogasokat kölcsönadni a rendezvényre, amiről tájékoztatta
Kincses Péter és kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot a színházzal. Tájékoztatja továbbá a
Bizottságot, hogy egyeztettek arról is, hogy a fény- és hangtechnika szerelése december 11-e
reggelre készen kell, legyen, amit érdemes a leendő szerződésben is rögzíteni. Elmondja,
hogy a Dohnányi zenekar már aláírta a szerződést, de tévedésből két példányt tartottak vissza,
amin nem szerepel még az Önkormányzat aláírása, de ebben már intézkedett, és korrekcióra
kerül majd sor. Amit még el szeretne mondani az az, hogy a Bizottság, illetve ő személyesen
nem foglalkozott még a testvérvárosok delegációinak meghívásáról, illetve elhelyezéséről,
mivel a rendezvényszervező kollégák eddig,- annak ellenére, hogy megkapták a határozat
kivonatot - , még nem tettek semmit az ügyben, ezért kéri a Hivatalt, hogy intézkedjenek.
Elmondja, hogy a korábbi nürtingeni főpolgármester is szeretne eljönni az ünnepségre,
tekintettel arra, hogy nagyon jó kapcsolatban volt és van a soroksári polgármesterrel.
Tulajdonképpen miután már nem főpolgármester, ezen a rendezvényen szeretne elköszönni a
soroksári polgármestertől is, ezért ő külön meghívást kell, kapjon. Megjegyzi, hogy fontos
lenne a testvérvárosok meghívottjainak ügyében intézkedni, mert a későbbiekben esetleg
feltorlódnak a feladatok és a kollégáknak ne kelljen az utolsó percben kapkodni.
dr. Szabó Tibor: Vélelmezi, hogy a határozat tartalmazza a pontos dátumot, a létszámot,
azaz, az összes testvérváros delegációinak létszámát.
Egresi Antal: Tájékoztatja dr. Szabó Tibort, hogy természetesen tartalmaz minden adatot,
illetve azt is, hogy Törökbálint testvérváros esetében nem kell elszállásolni a meghívottakat.
A többi testvérváros delegációja számára az itt tartózkodásuk idejére programot is kellene
szervezni, különböző lehetőségeket sorol fel arra, hogy milyen programokon vehetnének részt.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a rendezvény-sorozat keretösszege fedezi a kiadásokat?
Egresi Antal: Biztosítja Mizák Zoltánt arról, hogy amit a Képviselő-testület az előző ülésen
megszavazott, teljes mértékben fedezi a kiadásokat. Ezen kívül, ő maga is, amint azt már
korábban is mondta több céggel, vállalkozóval szeretné felvenni a kapcsolatot a rendezvény
támogatása céljából. Elmondja, hogy készített egy Excel táblázatot, ami összefoglalja az
egész rendezvényt, és amit az ülés után most már ki is fog tudni tölteni a hiányzó adatokkal.
Kérdezi a Bizottságot, hogy van-e kérdésük a beszámolóval kapcsolatban. Kérdés és
hozzászólás hiányában lezárja a 6. napirendi pontot.

7. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Kérdezi a Bizottságot, hogy van-e kérdésük, esetleg mondanivalójuk az
Egyebek napirendi pont keretében. Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a 7. napirendi
pontot.
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8. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója
alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
(Zárt ülés)
Egresi Antal: Felkéri a Bizottságot, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a 8. napirendi pontot.
Kérdezi a Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése valakinek. Kérdés és
hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Javaslat Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek
adományozásával kapcsolatos döntések című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
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-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 43/2019. (VII.10.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi
emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. július 10-ei
ülésén, zárt ülés keretében tárgyalja Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója
alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos határozati
javaslatot.
Egresi Antal: Felkéri a Bizottságot, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a 8. napirendi pontot.
Felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével – hagyják el a
helyiséget.
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való
részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.
ZÁRT ÜLÉS
Egresi Antal: További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést
17.24-kor bezárja.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:

Mikó Imre
bizottsági tag

Egresi Antal
elnök
A jegyzőkönyvet készítette:
Rákosiné Kálmán Ibolya
bizottsági titkár

