JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. szeptember 04. napján 15.15 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
Kincses Péter Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft
ügyvezető ig.
Ádámszki Szilvia
Jeszenszky Rózsa
Pálfi Csilla

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 Mikó Imre pár
percet késni fog. 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 46/2019. (IX.04.) határozata a 2019.
szeptember 04-ei ülésen tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. szeptember 04ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóbeli
2. Egyebek

1. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóbeli

Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy szeretne beszámolni az eddig elvégzett
munkáról. Elmondja, hogy képviselő úrnak és aljegyző uraknak is kiosztott egy táblázatot,
ami tartalmazza a rendezvénnyel kapcsolatos, eddig elvégzett feladatokat, többek között a
szerződéseket, megállapodásokat, a feladatokért „felelős” személyeket stb. Elmondja, hogy a
dolgok 99 százalékban a helyére kerültek, a felkért művészekkel is a szerződéskötések vagy
már létrejöttek, vagy folyamatban vannak, aláírásra várnak, kivételt képez a hangmérnök
személye, illetve a vendéglátás részletei egyelőre még nem teljesen tisztázódtak. Bemutatja a
Bizottságnak azt a nyomdai leporelló tervezetet, mely a lakosság tájékoztatására fog készülni
Soroksár 25 éves évfordulójával kapcsolatban. Elmondja, hogy egy három részből álló
leporelló két oldala látható a tervezeten, a 25-ös számnál mindkét oldalon, az elkészült
emlékérem fotója fog kerülni. Ezen kívül vannak kisebb helyek kihagyva szintén fotók
számára, de még nem dőlt el, hogy pontosan mely fotók kerülnek oda, a polgármesteri
köszöntő sincs még teljesen kész, ami szintén ezen a leporellón fog szerepelni.
15.18-kor megérkezik Mikó Imre képviselő úr, bizottsági tag.
Egresi Antal: Köszönti Mikó Imre képviselőt. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy folyamatban
van egy huszonkét oldalas kiadvány szerkesztése is, amelyben Atkári Győző és Geiger Ferenc
polgármester visszaemlékezése is meg fog jelenni. Sajnos annak még a tervezete nem készült
el, de a Galéria’13 Nonprofit kft. és a fotóművész dolgoznak az anyagon. Elmondja, hogy
tekintettel arra, hogy az Ádventi ünnep egybe esik az 25. évforduló alkalmából rendezendő
ünnepséggel, ezért elképzelhető, hogy nem kellene két külön kiadványban tájékoztatni a
lakosságot, ezért külön megköszöni, hogy az Önkormányzat részéről jelen vannak a
protokollos kollégák, akik tanácsot tudnak adni ezzel kapcsolatban, hiszen erről még nem
született döntés, nem is gondolja, hogy erről a Bizottságnak kellene dönteni. Tájékoztatja
továbbá a Bizottságot, hogy a lakosság számára december 7-én és 14-én szerveznek
programokat. December7-én az Otthon Közösségi Házban lenne egy előadás, ahol a Fedák
Sári Színház és Sárkány Krisztián előadásában rendszerváltás korabeli slágereket fog majd
hallani a közönség, előtte köszöntőt mond majd a leendő polgármester. Egyébként december
7-én az Adventi ünnepség keretein belül Mikulás napi program is lesz a téren, ezért erre nem
igazán lehet más programot rászervezni. December 14-én viszont, több program is elérhető
lesz a közönség számára, hiszen a Közösségi Házban Gájer Bálint koncert lesz, ezen az estén
is ünnepi beszédet mond majd a leendő polgármester vagy alpolgármester. Ezt megelőzően a
téren a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai flashmob-ot fognak
előadni a jégpályán. Ez úgy fog történni, hogy egy zenész elkezd egy darabot játszani, majd
egyenként, hozzácsatlakozik a zenekar többi tagja, és amikor összeáll a teljes zenekar, akkor
elhagyják a jégpályát és az erre a célra felállított színpadon fognak zenélni. Hogy mit fognak
játszani, az még nem dőlt el, az iskola igazgatójára van bízva a zenedarabok kiválasztása.
Menet közben, folyamatosan, a mise ideje alatt is a Közösségi Ház falára diaporámás vetítés
keretében régi és új soroksári épületek, beruházások fotóinak vetítése fog zajlani, halk zenei
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aláfestéssel. Elmondja, hogy november 30-án az ünnepség-sorozat indító programjaként a
Galéria’13-ban soroksári kötődésű művészek alkotásaiból álló kiállítás-megnyitóra kerül sor.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ünnepi koncert, ami a lakosság számára csak részben
lesz elérhető, december 11-én 19.00 órai kezdettel lesz megtartva a Soroksári
Sportcsarnokban. Ezzel kapcsolatban számos tárgyalást, egyeztetést folytattak az
Sportcsarnok vezetőjével, illetve a Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetőjével is, hiszen
mindketten érintettek a program szervezésében. A Táncsics M. Művelődési Ház fogja
biztosítani az ülőhelyek és a ruhafogasok egy részét, megjegyzi, hogy a Fedák Sári Színház is
biztosít majd ruhafogasokat. Beszámol arról, hogy különböző függönyöket készíttettek,
részben sötétítés céljából, részben az akusztika javítása miatt. Tájékoztatja a Bizottságot,
hogy a Budafoki Dohnányi Ernő Zenekara, InFusion Trió, Geiger György trombita művész
Soroksár Díszpolgára, Maros Éva hárfa művész, Nádasi Veronika énekművész az Operett
Színház tagja, fognak fellépni a rendezvényen.
Elmondja, hogy a Bizottság úgy döntött, hogy meghívja a testvérvárosok öt-öt fős
delegációját a rendezvényre, kimentek a meghívók és a tájékoztató levelek a különböző
önkormányzatok felé, visszajelzések is érkeztek, mint például, Nürtingen város volt
főpolgármestere jelezte Geiger Ferenc polgármesternek, hogy szívesen eljönne a
rendezvényre. Bachofer urat is meghívták, mint Soroksár díszpolgárát, viszont felmerült,
hogy a két főpolgármestert ne különítsék el a delegációtól, ezért szeretne javaslatot tenni a
Bizottságnak, hogy az öt fős delegációt egészítsék ki még négy fővel. Ezen kívül lesznek még
más meghívottaki is Németországból, akik valamilyen kitűntetést kaptak, részükről is
érkeztek visszajelzések, érdeklődtek a programok felől, tehát, a testvérvárosok részéről van
igény arra, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy
Nürtingen városának új főpolgármestere lett, aki még nem ismeri Soroksárt, ezen kívül az új
testület képviselői is, mint a delegáció tagjai, szeretnének soroksári programokon részt venni,
német nyelvű óvodát, iskolát látogatnának meg, illetve soroksári jellegzetességeket, mint
például templomokat, tájházat stb., tehát egy átfogó programot kellene számukra előkészíteni.
Ezzel kapcsolatban jelezte szóban a Német Nemzetiségi Önkormányzat felé az igényt, és erről
is határozati javaslatot kíván tenni. Elmondja, hogy szóba került Székelyudvarhely és
Tvardita város esetében, hogy ne december 7-től, hanem egy nappal korábban, december 6ától szóljon a meghívójuk, hogy legyen elegendő idő a fogadásukra, kéri, hogy majd a
Bizottság ezt vegye figyelembe és hozzanak határozatot erről is. Az éremmel kapcsolatban
tájékoztatja a Bizottságot, hogy az érem első darabja a jövő héten csütörtökre fog elkészülni,
és ha mindenben megfelel a megrendelésnek, akkor ezt követően készítik el a 250 darabot.
Kérdezi a Bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése az elmondottakkal kapcsolatban. Kérdés
és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a nürtingeni delegáció létszámának
kibővítésével kapcsolatos 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 47/2019. (IX.04.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
rendezvényeire meghívott Nürtingen, város delegációjának létszámát négy fővel megemeli,
melynek fedezete a Költségvetés testvérvárosok kapcsolati sora
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II. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
rendezvényeire Tvardica és Székelyudvarhely testvérvárosok delegációját a tervezetnél egy
nappal korábban hívja meg, azaz 2019. 12. 06-ai érkezéssel
III. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Egresi Antal: Szavazásra teszi fel a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat
felkérésével kapcsolatos 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 48/2019. (IX.04.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat
rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. A Bizottság felkéri a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy Nürtingen
testvérváros delegációja részére soroksári programokat szervezzen a látogatás idejére.
II. egyúttal felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse a Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzatot
Határidő: 2019. szeptember 20.

2. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Kérdezi a megjelenteket, hogy van-e kérdésük, esetleg mondanivalójuk az
Egyebek napirendi pont keretében.
dr. Szabó Tibor: Kérdezi, hogy mi az oka, annak, hogy az elnök úr által említett függönyök
költségével kapcsolatban nem talált utalást a táblázatban
Egresi Antal: Tájékoztatja aljegyző urat, hogy a függönyök költsége nem a Bizottság
költségvetését terheli, mert nem kifejezetten erre az alkalomra készíttették, ugyanis ez a
Sportcsarnok tulajdona lesz.
dr. Szabó Tibor: Megköszöni a tájékoztatást és megjegyzi, hogy ennek okán egyeztetni kell
a Pénzügyi Osztállyal, hogy milyen forrásból fogják finanszírozni a függönyöket.
Egresi Antal: Megerősíti, hogy tudomása szerint, illetve a polgármester úrral való egyeztetés
szerint is a költség Sportcsarnok költségvetését, illetve az Önkormányzat költségvetését
terheli
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Kincses Péter: Kérdezi, hogy ez a költség a Sportcsarnok ez évi, vagy a jövő évi
költségvetését érinti?
Egresi Antal: Erre nem tud válaszolni. Tudomása szerint az Önkormányzat egyeztetett a
Sportcsarnokkal, egyébként nem a Bizottság rendelte meg a függönyöket.
Kincses Péter: Tájékoztatja Egresi Antal elnök urat, hogy a Sportcsarnok sem rendelt
függönyöket.
dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja Kincses Pétert és a Bizottságot, hogy véleménye szerint a
költség nem a Sportcsarnok költségvetését terheli, hanem az Önkormányzatét, legalábbis
vélelmezi, hogy a Költségvetés Sportcsarnok részére történő átadott eszközök sort terheli, de
ezt még tisztázni fogják a Pénzügyi Osztállyal.
dr. Spiegler Tamás: Annyival szeretné kiegészíteni a táblázattal kapcsolatban elmondottakat,
hogy valamennyi szerződés elkészült, ami a szerkesztést illeti, ami aláírásra került, az már
hatályba is lépett, amelyeket még nem írtak alá, azok a Pénzügyi Osztályon vannak pénzügyi
ellenjegyzésen.
Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy valóban minden elő van készítve
és most már csak az utómunkálatok vannak hátra, meg azok a szervezési feladatok, amelyek a
közvetlenül rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetésekből áll, a Hivatal protokollos dolgozóival
való egyeztetés, hogy ne ütközzenek a programok. Még egyeztetni kell, hogy milyen módon
történjen a lakosság tájékoztatása a rendezvényekről, illetve más apróbb feladatok, amelyeket
már a Hivatalon belül fognak operatív módon elvégezni. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a
Bizottságnak még egy ülése lesz szeptemberben, mely egyben az utolsó is és azt követően a
feladatokat a Hivatal fogja átvenni, hiszen a Bizottság mandátuma lejár. Önkormányzati
választások lesznek, ami azt jelenti, hogy a fennmaradó feladatok végrehajtása a Hivatalra fog
hárulni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, mondanivalója.
További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 15.43-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

