JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. szeptember 18. napján 11.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Egresi Antal elnök
Mizák Zoltán

Távolmaradását előre jelezte:

Mikó Imre

Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Spiegler Tamás aljegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző

Meghívottak:

Kincses Péter Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft
ügyvezető ig.
Jeszenszky Rózsa
Pálfi Csilla

Az ülés kezdete: 11.00 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. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Mikó Imre 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 49/2019. (IX.18.) határozata a 2019.
szeptember 18-ai ülésen tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. szeptember 18ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóbeli
2. Egyebek
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1. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóbeli

Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy elkészült az emlékérem első példánya, a
tegnapi nap polgármester úrnak is bemutatták, aki elfogadta. Erről készült egy mintatervezeti
jegyzőkönyv, amit polgármester úr ellenjegyzett. Ez azt jelenti, hogy a Pénzverő Zrt.
megkezdte a 250 darab érme legyártását, veretését. Az érméről készült fotó fénymásolatát
szeretné bemutatni a Bizottságnak. Elmondja, hogy sajnos a fénymásolat nem tudja
visszaadni azt a minőséget, ami a fotón van, hiszen az érme 42,5 mm átmérőjű, de felajánlja,
hogy a telefonján is megtekinthetik, mert ott sokkal jobb minőségben látszik. Tájékoztatja a
Bizottságot, hogy oklevélre is szükség van az érme mellé, amit az adományozottak fognak
megkapni, valamint meghívókat is kell még készíteni a december 11-ei rendezvényre. Ezen
kívül szükség van még 9500 példányban meghívókra, melyet a lakosság tájékoztatására kell
elkészíttetni, illetve reklámtáskát, zsinóros, füles papírtáskát, valamint szabadtéren
elhelyezhető molinókat is kell rendelni. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kiosztott árajánlat
tartalmazza ezeknek a költségeit, kéri, hogy döntsenek ennek elfogadásáról. Kérdezi, hogy
van-e valakinek kérdése az árajánlattal kapcsolatosan.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy mit jelent a műnyomó”, illetve a kreatív különleges papír?
Egresi Antal: Szerinte a „kreatív különleges” papír, egy viszonylag drága papír, valószínű,
hogy lényegesen jobb minőségű, de sajnos pontosan nem tudja a meghatározás jelentését.
Pálfi Csilla: Kérdezi, hogy amire ők szoktak nyomtatni okleveleket, esetleg az nem lenne jó?
Egresi Antal: Véleménye szerint annál jobb minőségű papír kellene, és egyúttal megkéri a
Hivatal protokollos dolgozóit, hogy segítsenek majd az oklevelek szalaggal történő
átkötözésében. Reméli nem fog gondot okozni a sárga és fekete szalag beszerzése és az
oklevelek átkötözése. Elmondja, hogy az oklevelek A5-ös méretben lesznek elkészítve, azokat
kellene henger alakúra feltekerni és szalaggal átkötni és ezt az emlékéremmel együtt adnák át.
Az oklevelek nem névre szólók lesznek, hanem egy rövid tájékoztatót fog tartalmazni a 25.
évfordulóról, Soroksár rövid történeti áttekintését, illetve információt az emlékéremről.
Visszatérve Mizák Zoltán kérdésére, sajnos a „műnyomó” szakkifejezést sem ismeri
Elmondja, hogy a molinókat azért kérte szabadtéri anyagból, mert ha adott esetben szeretné
egyik helyről a másikra átvinni, vagy kihelyezni például kint a szabadban a jégsátorra, vagy a
szabadtéren lévő színpadra, akkor erre alkalmas anyagból legyen készítve.
Mizák Zoltán: Jelzi, hogy interneten megtalálta a „műnyomó” jelentését, és felolvassa a
telefonjáról.
Egresi Antal: Megköszöni Mizák Zoltán segítségét.
Jeszenszky Rózsa: Kérdezi, hogy az árajánlatban a meghívónál miért van kétféle ajánlat?
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Egresi Antal: Elmondja, hogy a meghívó esetében, a kétféle árajánlat közül a kevesebb, az 4
színű nyomdai nyomásra értendő, a magasabb ár pedig a 4+4 színre. Javasolja, hogy a
Bizottság ne csak az árajánlat végösszegéről döntsön, hanem a részösszegekről is, a mellékelt
táblázat szerint.
Javasolja továbbá a Bizottságnak, hogy mivel az árak 30 napig érvényesek, ezt követően az
Euro árfolyamváltozás függvényében módosulhatnak, hatalmazza fel Bizottság az elnököt,
hogy saját határkörében dönthessen az esetlegesen felmerülő árkülönbözetről. Kérdezi, hogy a
fenti javaslattal kapcsolatban van-e kérdés. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi
fel a javaslatot a nyomdai árajánlattal kapcsolatosan.
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 50/2019. (IX.18.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett rendezvény-sorozatának,
nyomdai szolgáltatások árajánlatával kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett oklevél,
meghívó, reklámtáska, molinó nyomdai előállításáról szóló árajánlatot úgy fogadja el,
hogy a 9500 db meghívó nyomása 4+4 színnel, 9,50 Ft/db áron legyen előállítva
II. Felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy saját hatáskörében döntsön az Euro
árfolyamváltozása miatt felmerülő árkülönbözetről
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Lehetőséget kér Kincses Pétertől a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatójától, egy helyszíni megbeszélésre, hogy összefoglalják a rendezvénnyel
kapcsolatos feladatokat, átbeszéljék a részleteket. Elmondja, hogy eljött az idő, hogy az
ülésrendről is beszéljenek, a helyjegyek elkészítéséről, hiszen ezt követően tudják majd
protokollárisan elosztani a meghívottak között. A székek elhelyezéséről, a ruhatárak, a
fogasok elhelyezéséről szeretne egyeztetni. Ismételten megemlíti, hogy az Otthon Közösségi
Ház, állófogasokat tud biztosítani, amit átadnának a december 11-ei alkalomra, és annak az
átszállításáról is gondoskodni kell majd, amit menet közben majd megbeszélnének. Reméli,
hogy így a Sportcsarnok fogasai, a Táncsics M. Művelődési Ház fogasai az Otthon Közösségi
Ház fogasai együtt, elegendők leszenek a vendégek ruháinak tárolására. Felhívja a figyelmet
arra, hogy valamilyen bilétát kellene csináltatni a kabátok kiadására.
Kincses Péter: Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy ez úgy szokott történni,
hogy tombola szelvényeket szoktak venni és abból az egyik marad a ruhatárban, a másikat a
vendég kapja meg, de ez nem egyszerű feladat, mert a papírok elvesznek, meg egyenkét
rátenni a kabátokra, az sem egyszerű. Ha lesz két vagy három helyszín, ahová a kabátokat le
tudják adni, oda kell helyszínenként legalább két-három ember, aki ezt a feladatot elvégzi.
Pálfi Csilla: Felveti, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Háznak vannak saját bilétái, amik
fémből készültek, tehát szerinte az a része meg lenne oldva, viszont nem tudja, hogy az
Otthon Közösségi Háznak is van-e ilyen megoldása, mert akkor nem kellene sokat csináltatni.
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Egresi Antal: Véleménye szerint a Sportcsarnok is tudna saját részre ilyen bilétákat
csináltatni, feltételezi, hogy a ruhatárat egyébként is szokták használni és máskor is hasznát
tudnák venni.
Kincses Péter: Elmondja, hogy ezt ők úgy szokták megoldani, hogy a ruhatár használatát is
kiadják a bérlőnek, és az oldja meg a ruhák tárolásának, illetve kiadásának módját. A
Sportcsarnok csak a helységet biztosítja, a ruhatárat és a beléptetést is a bérlő szokta intézni.
Például a szalagavatókon már nem is nagyon használják a ruhatárat, mert nem szeretnek az
emberek hosszú sorokat kiállni, mire megkapják a kabátjukat.
Jeszenszky Rózsa: Elmondja, hogy sok konferencián részt vett, és ott azt tapasztalta, hogy a
terem szélén helyezkedtek el a ruhafogasok, ahová a vendégek felakasztották a kabátjukat és
közben megjegyezték, hogy ki hová tette, majd a végén onnan saját maguk elvették. Bár
tudja, hogy ez sem egy jó megoldás, de ez is egy lehetőség.
Kincses Péter: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a terem egyik szélén az öltözők vannak,
onnan jönnek be majd a zenészek, a másik oldalra lehetne tenni, persze a vészkijáratokat
szabadon kell hagyni, de még kérdés, hogy milyen vendéglátás lesz, mert annak is kell majd
helyet hagyni.
Egresi Antal: Természetesen, lesz vendéglátás, hiszen beszéltek róla, hogy büfé szerű
vendéglátás lesz, amit a szünetben a vendégek igénybe tudnak venni. Ahogy azt már mondta
korábban is édes és sós aprósütemény lesz, üdítők, ásványvíz eldobható flakonokban, hogy ne
kelljen még műanyag poharat is használni hozzá. Ezeket a színpad mellet két oldalt fogják
elhelyezni. A felszolgálást egy szakképző iskola diákjai végeznék, az asztalokat és székeket
természetesen a Táncsics Művelődési Házból szállítanák át. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
zenekar tagjai számára 60 darab támla nélküli széket kell biztosítani. Elmondja, hogy amikor
a hárfaművésznőt felkérték, hogy vegyen részt a rendezvényen, ő kikötötte, hogy 1 darab
támla nélküli székre lesz szüksége, ekkor tudatosult, hogy a zenekarnak is támla nélküli
ülőalkalmatosságokra lesz szüksége, tehát erről is gondoskodni kell. A ruhafogasokról is
gondoskodni kell, ezért kérdezi, hogy föl lehetne-e szerelni azokat.
Jeszenszky Rózsa: Nem felszerelt fogasokról van szó, hanem tolható ruhafogasokra gondolt.
Kincses Péter: Tolható ruhafogasa a Sportcsarnoknak is van néhány, tehát azokat tudnák
használni.
Egresi Antal: Kérdezi Kincses Pétertől, hogy akkor pénteken délelőtt tudnának-e találkozni,
hogy átbeszéljék még a részleteket.
Kincses Péter: Részéről rendben van.
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot a vendéglátással kapcsolatosan, hogy erről még
döntés nem született. Javasolja a Bizottságnak, hogy hatalmazza fel a Bizottság elnökét, hogy
a Szakképzési Centrummal együttműködési megállapodást köthessen, illetve a Hivatal felé
javaslattal élhessen, függetlenül attól, hogy a pontos kondíciókat jelen pillanatban még nem
ismerik. Eddig arról van tudomása, hogy az iskola térítésmentesen szeretné felajánlani a
szolgáltatásait, mindössze reklámfelületet kérnek cserében. Kérdezi, hogy a fenti javaslattal
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel
a javaslatot a nyomdai árajánlattal kapcsolatosan.
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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 51/2019. (IX.18.) határozata Soroksár önálló
kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő 2019. december 11-én
tartandó ünnepséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
Az Ünnepség-sorozat előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felhatalmazza Egresi
Antalt az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökét, hogy saját hatáskörében
eljárhasson, tárgyalásokat folytasson, megállapodást köthessen a Szakképzési Centrummal a
2019. december 11-én tartandó ünnepség vendéglátás szolgáltatásával kapcsolatosan.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Egresi Antal
Egresi Antal: Kérdezi dr. Szabó Tibor aljegyzőtől, hogy mivel a Bizottság Ügyrendjében az
szerepel, hogy a Bizottság kéthetente ülésezik, illetve október 13-án lejár a Bizottság
mandátuma is, kötelező-e ülést tartani, vagy a Hivatal innentől átveszi az operatív munka
irányítását.
dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Bizottság elnökét és a Bizottságot, hogy mivel az általános
szabály szerint a Bizottsági ülést az elnök hívja össze, illetve az SZMSZ, amely a Mötv.
alapján állapítja meg az ülések rendjét, -mely igazából egy keretet ad-, a választásokig
hátralévő időben, amennyiben van feladat és tennivaló, és ehhez bizottsági döntésre van
szükség, tekintettel arra, hogy ez a Bizottság egy adott feladatra lett létrehozva, ha az elnök és
a Bizottság úgy ítéli meg, hogy szükséges, akkor az SZMSZ-ben megadott keretek között
ülést kell tartani, de ha nincs konkrét feladat, illetve döntéshozatali helyzet, akkor álláspontja
szerint nem kötelező az ülés megtartása.
Egresi Antal: Megköszöni dr. Szabó Tibor tájékoztatását és elmondja, hogy tulajdonképpen
azért érdeklődik, mert a rendezvénnyel kapcsolatosan még folyamatosan lesznek feladatok,
kiadások, például a terem díszítése, stb, rengeteg olyan dolog van, amiről még nem beszéltek
eddig. Véleménye szerint a meghívók megrendelése is operatív feladat lenne, de ott vannak a
ruhatári biléták, megbízási szerződések elkészítése a rendezvény közvetlen előkészületeiben
részt vevő kollégák részére, vagy villamos energia biztosítása, stb,, mivel a Bizottság
mandátuma az önkormányzati választásokig tart, ezeket a döntéseket azután is valakinek meg
kell hozni.
dr. Szabó Tibor: Szeretné kiegészíteni az előbb általa elmondottakat azzal, hogy az
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság, nevéből is adódik, hogy egy ünnepség
sorozat előkészítésére lett létrehozva, álláspontja szerint azon kardinális kérdések már
megszülettek, az ünnepség sorozat keretében, hogy milyen ünnepségek, milyen művészekkel,
milyen feltételekkel kerülnek megrendezésre. Az, hogy ruhatári biléta, vagy melyik oldalon
lesz a kis szék, álláspontja szerint az ilyen jellegű döntéseket elégséges elnöki döntéssel
meghozni. Még megjegyzi, hogy a Bizottság működésének időtartamában elmaradó döntések
vonatkozásában, általános jogkörrel majd az új Képviselő-testület fog rendelkezni, de
ismeretei szerint, a Bizottság elvégezte a munkáját, minden fontos döntést meghozott, az
elkövetkező négy hetet számolt a választásokig, addig tulajdonképpen, még ha kell akkor
bizottsági ülés tartható, de ha nincs miről, akkor okafogyottá vált.
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Egresi Antal: Megköszöni dr. Szabó Tibor tájékoztatását, és kérdezi a Bizottságot, hogy vane kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatosan. Kérdés és hozzászólás hiányában az első
napirendi pontot lezárja.
2. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az Egyebek napirendi
pont keretében?
Pálfi Csilla: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a megrendelt kitűzők elkészületek.
Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást, felhívja a kollégák és a Hivatal figyelmét, hogy
azon is gondolkodni kell, mi lesz a testvérvárosi meghívottakkal, az elhelyezésükkel, a
számukra szervezendő programokkal. A Bizottság csak a meghívásukról döntött, a további
feladatokat a hivatal fogja majd intézni. Lesznek olyan meghívottak Németországból például,
akik nem tartoznak a delegációhoz, de nyilvánvalóan velük is kell foglalkozni. Bár szállást
nem biztosítunk ugyan részükre, de adott esetben a nürtingeni delegáció programjához esetleg
szívesen csatlakoznának. Ezt még át kell beszélni, egyeztetni a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, hogy összefogják a dolgokat és mindenki elégedetten, örömmel térjen haza.
Elmondja, hogy a nürtingeni delegáció szeretné felélénkíteni a testvérvárosi kapcsolatot, mert
éveken keresztül ez a testvérvárosi kapcsolat nem működött olyan jól, mint a korábbi
években.
További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és 11.35-kor az ülést
bezárja.

K.m.f.
A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:

Mizák Zoltán
bizottsági tag

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

OKLEVÉL

Méret: A/4
Anyag: 400g matt műnyomó
Nyomás: 4+0 szín sorszámozva

250

103,00 Ft

25 750 Ft

MEGHÍVÓ

Méret: LA/4
Nyomás: 4+4 szín
Anyag: kreatív különleges papír

400

107,00 Ft

42 800 Ft

MEGHÍVÓ

Méret: LA/4
Nyomás: 4+4 szín
Anyag: 350g matt műnyomó

9500

9,50 Ft

90 250 Ft

244,00 Ft

244 000 Ft

11 520,00 Ft
14 000,00 Ft
6 912,00 Ft
8 400,00 Ft

23 040 Ft
28 000 Ft
13 824 Ft
16 800 Ft

REKLÁMTÁSKA Zsinórfüles papírtáska:
1000
(talpában
és
fülében
kartonerősítéssel)
Méret: 24 x 9 x 35cm
Anyaga:200 g műnyomó papír
Nyomás:4+0
Kötészet: fényes vagy matt
fóliázva
MOLINO

szabadtéri anyagból, ringlizve
Lukacsos vagy tömör kivitelben
Ponyva 2 x 2 m (4 nm)
Háló 2 x 2 m (4 nm)
Ponyva 0,8 x 3 m (2,4 nm)
Ponyva 0,8 x 3 m (2,4 nm)
MINDÖSSZESEN
Az árak ÁFA-t nem tartalmaznak!

2
2
2
2

484.464 Ft

