JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. május 15. napján 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Tanácskozási joggal részt vett:

Meghívottak:

Egresi Antal elnök
Mizák Zoltán
Mikó Imre

dr. Szabó Tibor aljegyző
dr. Spiegler Tamás aljegyző

Sasvári Ilona Galéria’13 ügyvezető igazgatója
Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület egykori elnöke
Kincses Péter Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft ügyvezető ig.
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. Sürgősséggel első napirendi pontként javasolja
napirendre venni a kiosztásra került „Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója
alkalmából tervezett ünnepi hangversennyel kapcsolatos döntések meghozatalára” c.
napirendi pontot. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok módosításának
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 24/2019. (V.15.) határozata a 2019. május
15-ei Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok módosításának elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. május 15-ei
ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Soroksár függetlenné
válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangversennyel kapcsolatos döntések
meghozatalára” c. napirendi pontot.
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Egresi Antal: Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint: az Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság a 2019. május 15-ei ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi
hangversennyel kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról szóban
3. Egyebek
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 25/2019. (V.02.) határozata a 2019. május
15-ei Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. május 15-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangversennyel kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóban
3. Egyebek

1. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi
hangversennyel kapcsolatos döntések meghozatalára

Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy három zenekartól kértek árajánlatot, mely
árajánlatokat a kiosztott előterjesztés tartalmaz. Kéri a Bizottságot, hogy arról döntsön, hogy a
három zenekar közül, melyik szolgáltassa a zenét a december 11-ei rendezvényen. Kérdezi a
Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése az árajánlatokkal kapcsolatban.
Kiegészítéséként elmondja, hogy a Dohnányi Zenekar ajánlata bruttó összegben értendő, a
Bolyky Zoltán szimfonikus zenekar áfa mentes, a Heureka zenekar ajánlata szintén bruttó
összegben szerepel az ajánlatban. A Bolyky Zoltán pedig jelezte, hogy a 2. verzió ajánlatában
nem 17, hanem 23 vonós van.
Mizák Zoltán: Megjegyzi, hogy a Dohnányi zenekar műsorideje szerepel az ajánlatban, ami
2x40 perc, de a másik két zenekar műsorideje nem. Kérdezi, hogy lehet-e tudni valamit erről?
Egresi Antal: Sajnos ezzel kapcsolatban nem tud válaszolni, mert erre nem kérdeztek rá. A
következő bizottsági ülésre beszerzi a kért információt.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy akkor hogyan tudnának dönteni, ha nem tudják, hogy a másik két
zenekar mennyiért vállalja a szolgáltatást, ha nincs megjelölve a műsoridő.
Egresi Antal: Megkéri Ádámszki Szilviát, hogy hívja fel a két zenekart és kérdezzen rá a
műsoridőre. Átmenetileg, felfüggeszti az 1. napirendi pont tárgyalását és kéri, hogy térjenek
át a 2. napirendi pontra.
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Mikó Imre: Kérdezi, hogy végül mennyibe kerülnek az érmék? Elmondja, hogy ehhez
kapcsolódóan a kérdésének az lenne a lényege, hogy a bizottság rendelkezésére álló 10 millió
forintos keretbe belefér-e ez az összeg.
Egresi Antal: A tájékoztató keretében szerette volna elmondani, hogy az érem nettó
789.500,-Ft-ba fog kerülni.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a Bizottságot a bruttó érték érdekli-e
Egresi Antal: Tájékoztatja Mizák Zoltánt, hogy a Bizottságot a nettó összeg érdekli, mert a
10 millió forint a költségvetésben nettó értékben szerepel.
Mizák Zoltán: Megállapítja, hogy ezek szerint a zenekarok esetében a nettó értéket kell
figyelembe venniük.
Egresi Antal: Egyetért Mizák Zoltánnal és megerősíti, hogy a Bizottság a nettó összegekben
kell számoljon. A zenekarok bruttó árajánlatából kiszámolja a nettó értéket. Tájékoztatja a
Bizottságot, hogy Heureka zenekar esetében az összeg nettó 1.950.000,-Ft, a Dohnányi
zenekar pedig, nettó 3.149.600,-Ft-ba kerülne.
Mizák Zoltán: Érdeklődik, hogy a Dohnányi zenekar hány fő muzsikussal lépne fel. Kérdezi,
hogy befolyásolja-e az árat, hogy az egyik pl. 20 fővel, a másik 40 fővel zenél.
Egresi Antal: Mivel szimfonikus zenekarról van szó, nem tudja, hogy a létszám mennyire
befolyásolja az árat.
Sasvári Ilona: Kiegészítené az elhangzottakat azzal, hogy attól függ egy szimfonikus
zenekarnak a létszáma, hogy milyen műsort adnak elő. A Dohnányi zenekar az ma
Magyarországon a Concerto Budapest után a leghíresebb szimfonikus zenekar, székhelye a
XXI. kerületben van. Az árajánlatban nincs feltűntetve, hogy milyen műsort adnának elő, de a
létszám mindig a produkciótól függ. Véleménye szerint, a 2x40 perc, a beszédekkel, a
szünettel stb, várhatóan időben sok. A Bolyky Brothers-ről elmondja, hogy nagyon ismertek
ők is, nagy jelenség a zenekar, minőségi zenét játszó, de az ő létszámuk is attól függ, hogy
milyen programot és hogyan adják elő. A Heureka zenekarról még nem hallott, ezért nem tud
véleményt mondani. Az áfa mentességről pedig annyit tud mondani, hogy a művész
zenekarok többnyire alanyi adómentesek.
Egresi Antal: Véleménye szerint nem mindenki, hiszen a Dohnányi zenekar is áfás
árajánlatot adott.
Mizák Zoltán: Kérdezi Sasvári Ilonát, hogy mit javasol, mi lenne a megfelelő műsoridő a
zenekarok részéről a 2x40 perc helyett.
Sasvári Ilona: Véleménye szerint az lenne a megfelelő műsoridő, hogy az első rész kevesebb
időt tartson, a második rész pedig, a beszédek stb. után pedig, ha megjön a hangulat, egy profi
zenekar ráadással is készül. Szerinte 2x30 perc, aztán a helyzet, a hangulat adja magát, hogy a
végén meddig zenélnek.
Egresi Antal: Véleménye szerint attól is függ, hogy mit adnak elő. Az ünnepségnek van egy
része, amikor elhangzanak a beszédek, amivel magától értetődően rövidül a koncert
időtartama. Szerinte ez akkor fog majd konkretizálódni, amikor eljutnak oda. Elmondja, hogy
felkérte Peller Károly soroksári művészt, hogy lépjen fel ezen a rendezvényen, de a
kapcsolattartó jelezte, hogy nem tud fellépni december 11-én, mert akkor a Szegedi Nemzeti
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Színházban van főpróbája. Egy másik soroksári művésznőt is felkért, aki szintén az Operett
Színház tagja, de ők meg nem tudtak választ adni, mert még nem készült el a színház őszi
programja. Lenne még két olyan művész, akinek a műsorát kellene kísérje a zenekar, illetve
Geiger György trombita művész és Maros Éva hárfaművész válaszára is még várnak.
Véleménye szerint akkor lehet majd dönteni arról, hogy milyen lesz a műsor összetétele,
amikor már meg van, hogy kik fognak fellépni. A Dohnányi zenekar karmestere, Hollerung
Gábor fantasztikus művész, illetve a Bolyky zenekar vezetői kell eldöntsék, hogy milyen
műsort adnak elő. Először is dönteni kellene arról, hogy melyik zenekar lépjen fel, majd
azután következnek a részletek.
Mizák Zoltán: Véleménye szerint a zenekarról most kellene dönteni.
Egresi Antal: Egyetért a javaslattal, csak, mint ahogy az érme esetében is, hogy hogyan fog
kinézni, az csak a későbbiek során fog eldőlni, és a zenekarok esetében is, a Hivatalt akkor
tudják felhatalmazni tárgyalásra, ha már döntöttek.
Mikó Imre: Jelzi, hogy részben már elnök úr érintette, hogy a programról nem sokat tudnak,
és igazából Sasvári Ilona tudná kiegészíteni, amire a kérdése végül is irányul: egy zenekart
kell választani és kapnak vele egy műsort, vagy műsort kell választani és utána hozzá egy
zenekart? Kérdezi Sasvári Ilonát és Egresi Antalt, hogy melyiket javasolják.
Egresi Antal: Véleménye szerint minden zenekarnak megvan a saját repertoárja és
nyilvánvalóan azt akarják, vagy abból akarnak majd előadni. Ő maga, mint műkedvelő nem
igazán szeretne összeállítani egy ilyen programot, mert nem hivatott arra, hogy megmondja,
hogy milyen zeneszámok szólaljanak meg. Szerinte a műsor összeállítás szabadságát meg kell
adni a művészeknek. Meg kell adni a lehetőséget, hogy azt adjanak elő, amit szeretnének,
hacsak, nem szeretné a Bizottság azt mondani, hogy „mi fizetjük a zenekart, akkor játszatok
azt, amit mi akarunk.” Elmondja, hogy a Sasvári Ilona is kért árajánlatot a kiadványra, de
majd, ha meg van, hogy ki készíti el, csak akkor döntenek arról, hogy például melyik kép,
illetve mi kerüljön a kiadványba, és nem fordítva történik, hogy eldöntik, hogy mi legyen a
kiadványban és azután kérnek árajánlatot.
Mizák Zoltán: Kérdezi Egresi Antalt, hogy melyik zenekart javasolja.
Egresi Antal: Elmondja, hogy nagy rajongója a Dohnányi zenekarnak, és ő személy szerint a
Dohnányi zenekart javasolja, függetlenül attól, hogy jelentős az árkülönbség a zenekarok
között.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a rendezvény teljes műsorideje mennyi idő lesz, mert szerinte a
2x40 perc nagyon sok idő.
Egresi Antal: Véleménye szerint az elején 30 perc lesz, majd a végén 40 perc, nyilvánvalóan
ez attól is függ, ahogyan a Sasvári Ilona is mondta, hogy milyen lesz a közönség, milyen lesz
a hangulat. Elmondja, hogy ahogy ismeri a Hollerung Gábort a műsor végén mindenki állva
fog tapsolni. Szerinte, ha az akusztika is megfelelő lesz olyan műsort fognak csinálni, amit a
közönség még évekig emlegetni fog.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a hangtechnika olyan lesz, ami lehetővé teszi, hogy ilyen
hangulat alakuljon ki?
Egresi Antal: Reméli, hogy igen, bár megjegyzi, hogy nem szakember, de azt mondják a
hangtechnikusok, hogy meg tudják csinálni, hogy jó legyen. Nyilván nem egy Zeneakadémián
tapasztalható hangtechnika lesz, mert ez mégis csak egy Sportcsarnok, és igazából csak a
rendezvényen fogják majd megtapasztalni, hogy milyen lesz.
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Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a költséget eddig körülbelül mennyit tesznek ki. Ha jól
számolt, akkor kb. nettó 3.900.000,-Ft-nál tartanak.
Egresi Antal: Tájékoztatja Mizák Zoltánt, hogy nagyvonalakban nettó 5.200.000,-Ft lenne
eddig az érem, a zenekar és a hangosítás, úgy, hogy a Dohnányi zenekar mellett döntenének.
Sasvári Ilona kb. 1.500.000,- ft-ot számolt a kiadványra, amivel együtt az eddigi költség kb.
6.700.000,-Ft lenne. Elmondja, hogy nagy cégek már ígértek támogatást a rendezvény
megvalósítása céljára, de amíg nincsenek konkrét döntések, addig nem tud mire hivatkozni a
a vállalkozóknál/vállalatoknál hogy mire kéri a támogatást. Tehát a Bizottságnak dönteni kell,
mert az idő telik. A következő Bizottsági ülésre szeretné behozni a hangosítást, addigra
pontosítani szeretne velük minden apró részletet. Megkéri őket, hogy a helyszínen is mérjék
fel a lehetőségeket és azt követően nyilatkozzanak. Elmondja, hogy megkereste az Otthon
Közösségi Ház színtársulatát, hogy milyen produkciót tudnának előadni az adventi
szombatokon a lakosság részére, kérte, hogy adják meg ennek a költségét, ezen kívül még
hátra vannak a meghívók, a Sportcsarnokba, a rendezvény helyszínére paravánokat,
ruhafogasokat kellene bérleni, vagy vásárolni. Tervei szerint a vállalkozóktól kb. 2.000.000,Ft összegnyi támogatást szeretne összegyűjteni.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a rendezvényen lesz-e étel-ital, és ha igen, milyen összeggel
számolnak?
Egresi Antal: Ezzel a legvégén szeretne foglalkozni, mert ez az egy dolog elhagyható, hiszen
egy ilyen ünnepségen nem feltétlenül kell pogácsát üdítőt és egyebet biztosítani a
meghívottaknak, a Sportcsarnok nem is alkalmas egy ilyen fogadásra. Véleménye szerint.
amíg az összes többi költséggel nincsenek tisztában, addig nem kellene az étel-ital
biztosításával foglalkozni. Túlzottan nagy kiadásokra már nem számít a továbbiakban, bár
még ott lesz a november 30-ai kiállítás megnyitó, amiről nem tudja, hogy mennyire terhelné
meg a Bizottság költségvetését, és mennyire tudja a Galéria’13 a saját költségvetéséből ezt
megoldani, ahogyan a Sportcsarnok esetében is adódnak olyan dolgok, amiket a saját
költségvetéséből is meg tud oldani, hiszen a megvásárolt kiegészítők a későbbiekben más
rendezvényeken is felhasználható. Még a molinók elkészítése jöhet szóba, meghívók,
plakátok stb. Reményei szerint ezek nem olyan jelentős összegek, amik a 10 milliós összeget
meghaladnák, illetve, ha meghaladja, akkor még számít arra, hogy kb 2 millió támogatást
össze tud gyűjteni.
Mizák Zoltán: A költségeket tudja támogatni, ha Egresi Antal még ezt a 2 milliót össze tudja
gyűjteni. Ettől függetlenül nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen nívós rendezvényen pogácsa,
ital ne legyen az asztalon.
Egresi Antal: Tájékoztatja Mizák Zoltánt, hogy nem lesznek asztalok, színház termi
kialakítás lesz.
Mizák Zoltán: Korábban arról volt szó, hogy két oldalt lesz két asztal, lesz pogácsa, meg
üdítő, hiszen egy ilyen színvonalas rendezvényen úgy érzi ennek kell lenni.
Egresi Antal: Egyetért Mizák Zoltánnal, hogy valóban korábban volt erről szó. Ezzel
kapcsolatban annyit tud mondani, hogy az egyik szakközép iskolában, ahol tanít, az iskola
igazgatója felajánlotta, hogy beszerzési áron tudnának pogácsát, édes süteményt, üdítőt
biztosítani a rendezvényre.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy hány órás lesz a rendezvény.

6
Egresi Antal: Véleménye szerint másfél órás lenne a program. Szerinte a kitűntetések
átadását nem ott és akkor kellene megtenni, mert az nagyon elhúzná az időt. Igazából a 2.
napirendi pont keretében szerette volna elmondani, a tájékoztató részben, hogy megkérné a
Bizottságot, hogy döntsék el, az érméket pontosan kiknek adnák. Az ő javaslata az lenne,
hogy az első érmet Geiger Ferenc polgármesternek kellene adni, hiszen 25 éve ő Soroksár
polgármestere, a másodikat Atkári Győzőnek, aki a Polgári Szövetség soroksári elnöke volt
annak idején, kéri továbbá a Bizottságot, hogy döntsenek arról, hogy a meghívottak közül az
érméket kiknek szeretnék adni. Véleménye szerint lehetne összekészíteni egy névre szóló
„csomagot”, amiben lenne egy a kiadványból, egy az érméből és a távozáskor kapnák meg,
vagy esetleg más megoldást szeretne az érmek átadására a Bizottság. A meghívottak listája a
Bizottság rendelkezésére áll, az is, hogy ki milyen minőségben van meghívva, tehát várja a
Bizottság tagjaitól az ötleteket. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy eddig 275 személy részére
ment ki „tájékoztatás”, illetve meghívó. Ezen kívül, még Atkári úrnál van kb. 30 vagy 40 fő
kitüntetett, akik már Érdemérmet kaptak, ezeknek a személyeknek az elérhetőségük
felkutatására kérték Atkári Győző segítségét, mert hivatalosan nem tudják megszerezni a
címeket, illetve a 25 éve az önkormányzatnál dolgozók és tisztségviselők meghívása sem
történt még meg. Összességében kb. még 80 fő részére kell kiküldeni a meghívót, de például a
németországi meghívottak közül legalább hárman vannak, akik nincsenek olyan állapotban,
hogy ide tudnának utazni a rendezvényre.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy most döntenek a zenekarról?
Egresi Antal: Kéri, hogy döntsön a Bizottság.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy hány órakor kezdődne a rendezvény.
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre urat, hogy a rendezvény este 7.00 órakor kezdődne.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy muszáj szerdai napra tenni a rendezvényt? Szerinte a péntek
előnyösebb lenne.
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre urat, hogy miután december 11-e szerdai napra esik,
így szerdán lesz, hiszen így döntött a Képviselő-testület. Véleménye szerint, ha valaki el akar
menni egy koncertre és az szerda este van, akkor el fog menni, ha nem akar elmenni, akkor
teljesen mindegy, hogy szerdán vagy pénteken van, mert akkor úgy sem fog elmenni. Szerinte
mindenkinek megfelelő időpontot nem lehet találni. Mivel december 11-én lesz pontosan 25
éve, hogy ezen a napon volt a választás, ezen a napon választották meg a Képviselő-testület
tagjait, ezért úgy gondolja, hogy ez az időpont a megfelelő ennek a rendezvénynek a
megtartására, hiszen, mikor alpolgármester volt, akkor március 15-ét március 15-én, október
6-át október 6-án, stb. ünnepelték. Hogy miért változtattak ezen azóta, azt nem tudja, de
alpolgármestersége idején ez így volt. Elmondja, hogy volt, aki felhívta és azt kérdezte, hogy
miért nem szeptemberben rendezik meg ezt az ünnepséget. Azért nem szeptemberben, mert
ugyan 1992. szeptemberében volt a népszavazás Soroksár függetlenné válásáról, de az egy
népszavazás volt, nem 25, hanem 27 éve és nem a hivatalos függetlenné válásról szól, mert az
1994 december 11-én történt meg, amikor Soroksárnak önálló Képviselő-testülete lett
választva. Szerinte, aki el akar menni, az elmegy, aki nem akar elmenni, az fog kifogást
találni. Aki esetleg nem tud gépkocsival eljönni, azt a kísérő, aki lehet a feleség, gyermek
szomszéd, stb., elhozhatja, illetve tömegközlekedéssel is lehet jönni az ingyenes busszal, a
műsor végén pedig, a Szociális Intézménynek van egy nyolc személyes kisbusza, amit szintén
igénybe lehet venni visszafelé a Hősök teréig. Kérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy a Dohnányi zenekar 2x40 perce redukálódna le 2x20 percre?
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Egresi Antal: Véleménye szerint egyszer 30 perc és egyszer 40 perc lenne, de lehet 2x30
perc is, ezt majd meg lehet beszélni a zenekarral. A szünet is azért került be, hiszen először
úgy volt, hogy egy blokkba megy le az egész, de egyértelmű, hogy a Sportcsarnok nem
alkalmas arra, hogy egy ilyen nagy létszámú rendezvényt könnyedén lebonyolítsanak ott a
mellékhelyiségek miatt, hiszen, ha mindenki egyszerre szertné használni, azt nem tudnák
biztosítani, ezért iktatták be a szünetet, hogy két részre bontsák a műsort és ne egyszerre
induljon el mindenki a mellékhelységeket használni.
Mikó Imre: Érti, hogy a szimfonikus zenekar emelné a rendezvény színvonalát, de hiába
akarnák, a Sportcsarnok nem lesz koncertterem, azért itt nem lesz olyan hangulat, mint a
Zeneakadémián. Véleménye szerint rövidebb műsor kellene, és inkább az elején egyben
tartani, mert, ha a szünetben szétszéled a társaság, utána akármi lehet. Szerinte ez megfontolás
tárgyát képezi. Kéri, hogy a többiek is mondják el a véleményüket, de aki már csinált
rendezvényt az több tapasztalattal rendelkezik, azzal kapcsolatban, hogy az emberek például a
szünet után, akár haza is mehetnek.
Egresi Antal: Nagyon csodálkozna, ha a Hollerung Gábor előadásán fölállnának és
elmennének. Bevallja, hogy akkor merült fel a Sportcsarnok, mint a rendezvény helyszíne,
ötletként, amikor az idén januárban részt vett a Dohnányi zenekar újévi koncertjén, amit a
szigetszentmiklósi Sportcsarnokban rendeztek meg, és ott az előadás elfeledtette vele, hogy
egy Sportcsarnokban van. Ezt követően vette a bátorságot és vállalta fel, hogy ez a
rendezvény a Soroksári Sportcsarnokban legyen megrendezve. A zenekar menedzserével is
beszélt, aki elmondta, hogy más sportcsarnokokban is felléptek már. A hangosítókkal is
beszélt és azok is biztosították arról, hogy meg tudják oldania hangosítást, nem egy Carnegie
Hall-i minőségben, de ettől még élvezhető lesz a műsor. Összességében ennyit tud erről
mondani és hagyatkozik a szakemberekre, akik azt ígérték, hogy egy élvezhető, színvonalas
műsort tudnak produkálni. Elmondja, hogy a meghívottak száma nem teszi lehetővé, hogy a
Táncsics M. Művelődési Házban szervezzék meg ezt az ünnepséget, a Csili Művelődési
Házban pedig végképp nem szeretnék, hiszen éppen ezért akart Soroksár függetlenné válni,
hogy ne kelljen Pesterzsébethez fordulni mindenért, ami borzasztóan kínos lenne, főleg ebben
az esetben. Egyébként sem lenne az sem megfelelő, hiszen több rendezvényen vett már ott
részt, de tapasztalata szerint a rosszullétig levegőtlen.
Mizák Zoltán: Kérdezi Egresi Antal elnök urat, hogy most végül melyik zenekart javasolja?
Egresi Antal: Megismétli, hogy Ő személy szerint a Dohnányi zenekart javasolná.
Mizák Zoltán: Kéri, hogy akkor szavazzanak.
Egresi Antal: Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, mely szerint az Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója
alkalmából tervezett ünnepi hangverseny előadására a Dohnányi Zenekart kéri fel.
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 26/2019. (V.15.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangversennyel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangverseny
előadására a Dohnányi zenekart kéri fel,
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában az 1. napirendi pontot lezárja.

2. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével
kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban

Egresi Antal: Megkéri Sasvári Ilonát, hogy az általa elvégzett feladatokról szíveskedjen
tájékoztatni a Bizottságot.
Sasvári Ilona: Szeretné elmondani, hogy többféle árajánlatot kért, de polgármester úr
utólagos kérésére az eredeti árajánlat kérelmét módosítania kellett, ezért egy kis csúszás
engedélyezését kérte, de benne lesznek a keretben. A múlt héten egy nagyon szép kiállítást
nyitottak, amihez egy nagyon szép katalógust tudtak kiadni. A katalógus készítőjével még
nem sikerült beszélni, de nagyon szép katalógust adtak ki, nagyon kedvező áron, ezért még
tőlük is szeretne árajánlatot kérni, hiszen nemcsak az 1000 darabra, hanem a 8000 darabra is
kell, ami tetemesen megnöveli az eredeti költség elképzeléseiket. Véleménye szerint jó úton
haladnak és tiszteletben tartja a rendelkezésre álló keretet. A november 30-ai adventi
megnyitóval kapcsolatosan az az elképzelése, hogy a 22 évvel ezelőtt meghívott 13 alkotó
munkáját, a Soroksári Képtárból egy az egyben áthozzák a Galéria’13-ba. Sokan elmentek
már közülük, de a családtagjaiktól és utódoktól, az ő alkotásaik mellé még kérnek egy-egy
alkotást, illetve szerencsére fiatalemberek is köreikbe léptek, ezért azt gondolja, hogy
november 30-án Advent első napján, az első gyertyagyújtás előtt, a Galéria’13-ban egy
nagyon szép, méltó kiállítást tudnak megnyitni.
Egresi Antal: Kérdezi a Bizottság nevében, hogy mennyiben kell a Bizottságnak a
költségekhez hozzájárulnia?
Sasvári Ilona: Emlékezteti Egresi Antal elnök urat, hogy kb. egy fél órával ezelőtt azt
mondta, hogy a Galéria’13 majd csinálja a meghívókat…, egyelőre még nem tud számokat
mondani, de nyomon követhető, hogy a Galéria’13 aránylag tisztességgel és jól gazdálkodik,
tehát talán ez az ő meghívójuk, nyilván, katalógust akkor nem csinálnak, de akkor ez belefér a
Galéria’13 költségvetésébe. Tájékoztatja a Bizottságot, és egyben a tanácsukat is szeretné
kikérni, mert neki problémája van az augusztus 12-ei Soroksári Búcsú keretében
megrendezendő, illetve ezen a Bizottsági ülésen is már többször szóba került, hogy Lux Antal
kiállítását nyitják augusztusban, igazából a művészeti évad kezdete előtt a Galéria’13-ban.
Elbizonytalanodott, mert ebben az ügyben még nem történt egyeztetés, hogy a Német
Nemzetiségi Önkormányzat hogyan tervezi a Soroksári Búcsút, és a Galéria’13 a Lux Antal
kiállításával, hogy tud abba a képbe belekerülni, hogyan tud azonosulni. Eddig még nem
kapott tájékoztatást sem a Múzeumok éjszakájával, sem pedig a Soroksári Búcsúval
kapcsolatban.
Egresi Antal: Tájékoztatja Sasvári Ilonát, hogy a Bizottság nem foglalkozik Soroksári
Búcsúval, mert az kívül esik a Bizottság megbízatásán, a meghatalmazásuk az december 1-től
szól. Meglátása szerint nem lesz ezzel semmi probléma, de ezt a Bizottságtól elkülönülten
kell kezelni. Megígéri, hogy a polgármesterrel ezt le fogja egyeztetni és jelentkezni fog.
Kérdezi Kincses Pétertől, hogy van-e beszámolnivalója.
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Kincses Péter: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy felmerült egy technikai részlet a küzdőtér
sötétítésével kapcsolatosan. Elmondja, hogy az aula este meg van világítva, ami azt jelenti,
hogy elég nagy felületen beszűrődik a fény a küzdőtérre. Ha a küzdőtéren ég a világítás, akkor
nem probléma, de ha lekapcsolják a villanyt és teljes sötétség van, akkor ez borzasztóan
zavaró tud lenni. Ennek kiküszöbölésére, amit sötétítéssel lehetne megoldani, kértek
árajánlatot a Szociális Foglalkoztatótól, ami 413.839 Ft lenne, függönnyel, karnissal,
munkadíjjal stb. együtt. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Sportcsarnoknak ebben az évben
erre nincs elkülönítve kerete, mivel nem számoltak ezzel, ezért jelezte a problémát a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztálynak, mert egyébként ez a probléma évek óta
visszatérő, és ha most nem csinálják meg, akkor ugyanúgy évekig még el fog húzódni.
Véleménye szerint most itt lenne az alkalom, egy egyszeri beruházás lenne az Önkormányzat
részéről, mint a Sportcsarnok tulajdonosától. A Beruházási Osztályról azt a választ kapta,
hogy meg fogják vizsgálni ennek a lehetőségét, tehát folyamatban van az ügy, csak szerette
volna tájékoztatni a Bizottságot is erről.
dr. Spiegler Tamás: Annyival szeretné kiegészíteni az ügyvezető úr által elmondottakat,
hogy a csúcsvezetői értekezleten szóba került ez a kérés, és polgármester úr azt az utasítást
adta a Beruházási Osztály vezetőjének, hogy készítse elő a sötétítés megvalósíthatóságának a
tervezetét. Valószínű, hogy amennyiben ez az árajánlat még aktuális, akkor az önkormányzat
saját költségvetéséből fogja megoldani a sötétítést.
Egresi Antal: Kéri Kincses Pétert, hogy nézzen utána, hogy mennyi fogas áll a rendezvény
rendelkezésére, illetve honnan lehetne még szerezni, ha ez nem elégséges, mivel aggasztja,
hogy a ruhatárat hogyan fogják tudni megoldani. Felkéri a Sportcsarnok vezetőjét, hogy ha
bérelni kell még fogast, keressen olyan szolgáltatót, akitől lehetne bérelni fogasokat, mert
ugyan a Táncsics M. Művelődési Háztól megkapják a fogasokat, de az nagy valószínűséggel
nem lesz elegendő.
Kincses Péter: Jelzi, hogy ez létszámfüggő is.
Egresi Antal: Előreláthatóan 700 és 800 fő között lesz a meghívottak száma.
Kincses Péter: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy természetesen egyeztetni fog az ügyben, de
szeretné jelezni, hogy erre nincs kerete a Sportcsarnoknak.
Egresi Antal: Elmondja, hogy a bérlés költségét a Bizottság költségvetéséből fogják állni, de
kéri Kincses Pétert, hogy nézzen utána, hogy ez mekkora összeg lenne, illetve honnan lehetne
bérelni, és mielőbb le kell foglalni, mert akinek van, az lehet, hogy másnak is kiajánlja abban
az időszakban ugyanis, sok rendezvény lesz.
Kérdezi Atkári Győzőtől, hogy sikerült újabb meghívottak címét megtudakolnia?
Atkári Győző: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy sikerült elérhetőségeket megszerezni, de
nagyon sokan elhunytak. Neveket sorol fel. Hangfelévételen nem hallatszik.
Egresi Antal: Kéri, hogy alaposan nézzenek utána, mert kínos lenne olyannak meghívót
kiküldeni, aki már elhunyt.
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy van egy határozati javaslata a testvérvárosi meghívottakkal
kapcsolatosan. Kéri, hogy fogadják el a javaslatot, mert véleménye szerint a testvérvárosi
meghívottakkal a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatalnak kellene felvenni, amit jelzett a
polgármesternek is.
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:
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 27/2019. (V.15.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangversennyel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangverseny
előadására és 2019.12.07.-2019.12.12. közötti időszakra meghívja Nürtingen, Tvardica,
Székelyudvarhely testvérvárosok 5-5 fős delegációját.
II. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangverseny
előadására meghívja Törökbálint testvérváros 5 fős delegációját.
III. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Egresi Antal: Tájékoztatja még a Bizottságot, hogy Nürtingenben májusban helyhatósági
választások voltak, ennek következtében, mivel nem indult a korábbi főpolgármester, új
főpolgármestere van a városnak.
Sasvári Ilona: Még szeretné tájékoztatni a Bizottságot, hogy Atkári Győző urat és Unyi
János urat kérték fel, hogy a kiadványba írják meg a visszaemlékezéseiket, amiket már meg is
kapott tőlük, és a jövő hét közepén kezdik el Teszár Ákossal a munkát, már megvan egy váz,
megvannak az elképzeléseik, amit hamarosan a Bizottság elé fognak tárni.
Egresi Antal: Kérdezi, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja az 2. napirendi pontot.
Kérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponthoz van-e valakinek hozzáfűzni valója, esetleg
kérdése.
További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvétel és az ülést 17.08 órakor
bezárja.
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