JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. február 25. napján 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Távolmaradását előre jelezte:

Egresi Antal elnök
Mizák Zoltán
Weinmann Antal
Sasvári Ilona Galéria’13 ügyvezető igazgatója
Geiger Tamás Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetője
Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület
egykori elnöke
Majoros Pál egykori MDF soroksári elnöke

Tanácskozási joggal részt vettek: dr. Szabó Tibor aljegyző
Meghívottak:
Az ülés kezdete: 17.00 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. Tájékoztatást ad arról, hogy az intézményvezetők,
valamint Atkári Győző és Majoros Pál jelezték távolmaradásukat. Szavazásra teszi fel a
napirendi pontok elfogadását. Megállapítja, hogy az Ideiglenes Bizottság 3 igen, 0
ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 9/2019. (II.25.) határozata a 2019. február
25-ei Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. február 13-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 2019. 02. 13-i
üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról.
2. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
elvégzéséről.
3. Egyebek
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1. napirendi pont
Javaslat az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 2019. 02. 13-i
üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról.
Egresi Antal: Javasolja, hogy Weinmann Antal 2019.02.13-ai ülésről való távolmaradása
miatt Mizák Zoltán válasszák meg az ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Mizák Zoltán: Bejelenti az érintettségét.
Egresi Antal: Szavazásra tesz fel a javaslatot, mely szerint a Bizottság nem zárja ki érintettsége miatt-Mizák Zoltán bizottsági tagot. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy aki igennel
szavaz, az kizárja a szavazásból Mizák Zoltánt. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 nem, 1 igen
szavazattal saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 10/2019. (II.25.) határozata Mizák Zoltán
szavazásból való kizárásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy-érintettsége miatt- nem
zárja ki Mizák Zoltánt a szavazásból.
Egresi Antal: Javasolja, hogy Mizák Zoltán bizottsági tag legyen az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság 2019.02.13-ai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítője.
Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a
Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Ünnepségsorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságának 11/2019. (II.25.) határozata az Ideiglenes
Bizottság elnökhelyettesének választásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság 2019.02.13-ai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének
Mizák Zoltánt választja.
Egresi Antal: Javasolja, hogy egy generális határozatot hozzon a Bizottság, arról, hogy ha
Weinmann Antal hiányzik, Mizák Zoltán legyen a jegyzőkönyvek hitelesítője.
Weinmann Antal: Hozzászólást kér, és elmondja, hogy alapvetően részt fog venni minden
ülésen, amikor tudja előre pontosan az időpontot. Szeretné tisztázni, hogy ott lett volna az
előzőn is, csak félre siklottak az információk.
Egresi Antal: Javasolja, hogy ha úgy gondolja a Bizottság, akkor majd alkalmasint fognak
erről dönteni.
dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az Mötv. alapján, a bizottsági elnök, a
Bizottság egyértelmű tagja. Egy speciális szabály szerint, nem a polgármester és a jegyző,
nem az elnök és a jegyző, hanem az elnök és az egyik tag írja alá a jegyzőkönyvet. Innentől
kezdve, ha és amennyiben egy generális szabályban már megállapításra került, hogy a
Weinmann Antal az általános aláíró, akkor távolétében, amennyiben határozatképes a
Bizottság, akkor értelemszerűen csakis, kizárólag a Mizák képviselő, úr jöhet szóba.
Álláspontja szerint, ha már egy generális szabállyal meghatározásra került és a Bizottság
határozatképes, akkor fennállnak a feltételek, hogy elnök úr mellett, a jelenlévő képviselő
írjon alá.
Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást és lezárja az 1. napirendi pontot.
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2. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy mivel az intézményvezetők nem tudnak
részt venni az ülésen, az előkészítéssel kapcsoltban túlzottan sok mindent nem lehet tenni.
Elmondja, hogy Geiger Tamás a Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetője szóban
tájékoztatta, hogy a december 11-én megtartandó 25-ik éves évforduló ünnepségnek nincs
akadálya, mert egyeztetett a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és
áttették a nemzetiségi karácsonyt egy másik időpontra.
Weinmann Antal: Előadja, hogy ne felejtsék el, hogy van egy választás is közben, lehet,
hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke más lesz és akkor vele kell
egyeztetni a karácsonyi ünnepséggel kapcsolatban.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy mi a helyzet a december 28-ával.
Egresi Antal: Elmondja, hogy december 28-ával kapcsolatban még nem döntött a Bizottság.
Mizák Zoltán: Úgy döntöttünk, hogy beszéltünk róla, hogy december 28-án legyen egy
testületi ülés, ami egy rendezvénnyel valósulna meg, valami buli jelleggel.
Egresi Antal: Igen, ez szóba került, éppen ezért a márciusi ülésre, ezzel kapcsolatban kellene
hozni valamilyen döntést vagy előterjesztést készíteni, amihez a többi képviselővel is kellene
egyeztetni. A december 28-val is volt problémája az intézményvezetőknek és Mizák Zoltán
képviselőnek is. Azzal is, hogy túlságosan el van aprózva a rendezvény-sorozat, amivel ő is
egyetért, hiszen decemberben nagyon sok rendezvény van. A karácsonyra való készülődés
miatt mindenki elfoglalt, de utána is a két ünnep közötti időszak is általában az
intézményvezetőknek is foglalt szokott lenni, a hivatal is zárva van, ezért ezt kell egyeztetni a
többiekkel is, függetlenül attól, hogy egy másik képviselő testület lesz már akkor.
Weinmann Antal: Kéri a Bizottság tagjait, hogy ne hozzanak olyan döntést, sem most, sem a
későbbiekben a választásokig, amit a következő Képviselő-testületre kötelező érvénnyel
akarnának ráerőltetni, mindegy, hogy milyen összetételű lesz, mert ezt most még nem lehet
eldönteni.
Egresi Antal: Azt eldöntötte már a Bizottság, hogy lesz egy ilyen ünnepség, azt is
eldöntötték, hogy december 11-én lesz
Weinmann Antal: De, hogy december 28-án akarja-e az új képviselő testületből bárki is,
szerinte ezt ma nehéz így megállapítani.
Mizák Zoltán: Decembner 28-ával kapcsolatosan az lenne a meglátása, hogy miután a
december 28-a volt az első testületi nap, azt kell eldönteni, hogy ezt át akarják-e vinni, mint
egy tradicionális napot, hogy akkor mindig legyen valami megemlékezés, vagy sem. Ha igen,
akkor, véleménye szerint csak egy „szimpla” ülésnek nincs értelme, az emberek nem fognak
elmenni. Ez pont két ünnep közé esik és szombat is, hétvége, tehát akár egy előszilveszteri
mulatságnak is föl lehet fogni, mert nem annyira tömény az ünnepeket követően, mint előtte.
Ahhoz, hogy oda az embereket becsábítsák, ahhoz valamit produkálni is kell, anélkül meg
nem lesz semmi. Valami rendezvényhez kellene kötni.
Egresi Antal: Véleménye szerint a többi képviselő társakkal is egyeztetni kellene. Most nem
tenne javaslatot.
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Mizák Zoltán: Véleménye szerint, teljesen felesleges egyeztetni, mert a Bizottság azért
alakult meg, hogy döntsön. A jövőbe senki nem lát, nem tudhatják, hogy kik fognak ott ülni.
Döntse el a Bizottság, hogy szeretnék ezt az ünnepség-sorozatot vagy sem, ha igen akkor
milyen irányba menjenek.
Weinmann Antal: Mivel a december 28-a egy szombati nap, szerinte eleve testületi ülést
ilyen száraz körülmények között, nem lehet tartani, de akár a Táncsics Művelődési Házban
sem, hogy kvázi egy asztal mellé leülnek. Ebben ő nem lát nagy rációt. Még nem látja, de
lehet, hogy elnök úr jobban tudja, hogy tulajdonképpen miből fog állni ez az ünnepség
sorozat. El tudná képzelni, de ez megint a cirkusz, és lehet hogy nem kell, de december 28-án
tarthatnának egy szilveszteri őrületet szabadtéren, és köszöntenék az aktuális képviselő
testületet, illetve azokat, akik a 25 év alatt jelen voltak a közéletben, például egy színpadon, és
utána lenne egy óév búcsúztató buli.
Mizák Zoltán: Egyetért Weinmann Antal elképzelésével, de ne szabadtéren legyen - hiszen
advent úgyis végig szabadtéren lesz -, hanem vagy a Táncsics Mihály Művelődési Házban,
vagy a Sportcsarnokban.
Egresi Antal: Tájékoztatja Weinmann Antalt, hogy az előző ülésen valójában sok mindenben
megegyeztek, és döntöttek, kivétel a december 28-a. Elmondja, hogy az általa javasolt
ünnepség tervezettel az intézményvezetők nem nagyon értettek egyet a karácsonyra való
tekintettel, és így 3 részre tagozódott a rendezvény. Az egyik a Soroksár mezővárossá
nyilvánításának 260. évfordulója, a soroksári búcsú keretében, augusztus 15-e körül lenne
megtartva, a Helytörténeti Gyűjteményben egy kiállítást szerveznének.
Weinmann Antal: Felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban, a
Nagyboldogasszony templomban a szokásos évi koncertet tartják. Figyelni kell arra, hogy a
mise kezdetéig vége legyen.
Egresi Antal: A tervek szerint 16 órakor lenne a kiállítás megnyitó.
dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy ugyan az előző ülésen nem volt jelen, de
tudomása szerint a testületi ülésen hozott határozat úgy szól, hogy a 2019. december 11.-e és
28.-a közötti időszak vonatkozik az ünnepség sorozatra. Pontosan nem ismeri, hogy a testületi
felhatalmazás hogy szól, ez pusztán egy észrevétel volt a részéről, hogy például az augusztus
15-e mennyire fér bele.
Egresi Antal: Ezt elkülönítették az ünnepség-sorozattól. Maradt egy kiállítás, egy kiállítás
megnyitó, amit Sasvári Ilona szervezne meg, a soroksári festőművészek képeiből.
Tulajdonképpen ez is kikerült az ünnepség sorozat programjából, mert november 30-án lenne,
az első adventi gyertyagyújtás napján.
Weinmann Antal: Véleménye szerint, ebből nem lehet gond.
Egresi Antal: A tervek szerint november 30-án megjelenne egy kiadvány, ami Soroksár
újkori történetét ölelné fel, egy képes kiadvány formájában, ami Sasvári Ilona gondozásában
jelenne meg.
Weinmann Antal: Kérdezi, hogy ki írja meg.
Egresi Antal: Ennek az összeállítása Sasvári Ilona feladata lenne, és az írója is, bár ez a
kiadvány inkább képes lenne, amely a 25 év alatti változásokat mutatná be.
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Weinmann Antal: Jó ötletnek tartja, de szerinte Sasvári Ilona nem fogja megcsinálni, mert
ehhez egy komoly gyűjtő munka kell.
Egresi Antal: Megjegyzi, hogy ezt a feladatot Sasvári Ilona örömmel vállalta. Nyilvánvalóan
az anyagot be kell gyűjteni az intézményektől, a hivataltól is, nem beszélve arról, hogy
rengeteg anyagot összegyűjtöttek már a 20 éves évfordulóra is. Ezen kívül, azok, akik részt
vettek Soroksár függetlenné válásában, írásban beszámolhatnának arról, hogy mi változott
azóta Erre felkérték Atkári Győzőt és Majoros Pált. Javasolja, hogy kérjék fel még Szabó
Endrét is, az akkori MSZP elnökét, Unyi Jánost a KDNP volt elnökét, akik szintén részt
vettek ebben a függetlenségi mozgalomban. A polgármestert, aki 25 éven keresztül volt
Soroksár polgármestere, aki szintén megemlékezne erről az időszakról. Véleménye szerint ez
egy színvonalas kiadvány tudna lenne.
Mizák Zoltán: Álláspontja szerint a tényeket kell ismertetni, az utakat, a csatornázást,
járdaépítéseket, statisztikai adatokat kell ismertetni.
Egresi Antal: Szerinte, nem csak a statisztikai adatokat kell figyelembe venni, hanem azt is,
hogy mekkora cégek alakultak ez idő alatt Soroksáron. Ebben az Önkormányzatnak mekkora
szerepe van, a vállalkozások, a munkalehetőségek mennyire változtatták meg Soroksárt, stb.
Az a véleménye, hogy hajlamosak az emberek elfeledkezni arról, hogy honnan indultak és
hova érkeztek. Tisztában van vele, hogy sok probléma is van, de ennek megvitatása nem a
Bizottság dolga. A Bizottság azért jött létre, fókuszálva a decemberi időszakra, hogy ki
lehessen hagyni a kampány politizálást, mert nem akarták azt, hogy kampány célú kiadvány
legyen ebből az egészből, hanem hogy tényeket közöljenek a lakossággal.
Mizák Zoltán: Véleménye szerint is a tényeket kell közölni.
Egresi Antal: Igen, de attól még a fotó is tény. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kiállítás
megnyitó azért került november 30-ra az adventi gyertyagyújtás napjára, mert koncentrálni
kell a közönséget, hiszen nem tudnak minden rendezvényre elmenni. Véleménye szerint az
ádventi ünnepség sem azt a jelleget tölti be ma, ami az ádventet jelképezné, hanem
csinnadratta, vurstli, korcsolyapálya van a templom mögött, ami teljesen mást szolgál, mint
amit az advent jelent. Mivel ez így van, a lakosságnak ezen a négy alkalommal, a
gyertyagyújtás időszakában, egy olyan jellegű programot kell az önkormányzat részéről
nyújtani a lakosság felé, hogy minden egyes szombaton a gyertyagyújtás idején a 25 évre
emlékeztessék a lakosokat.
Weinmann Antal: Megjegyzi, hogy megdöbbenve hallgatta Egresi Antal kritikáját, hogy
kvázi „csinnadratta.” Kérdezi, hogy milyen programokat kellene oda szervezni, ha nem a
sajátjuk, elsősorban soroksári fellépők, vagy iskolák, óvodák, vagy művészek előadását.
Mivel ezekben kiveszi a szerepét személy szerint is, ezért minden egyes hétvégén igyekeztek
színvonalas programokat szervezni, hiszen az a cél, hogy minél több ember menjen el a
programokra, és minden egyes hétvégén egyre többen vannak. De ha nem ez a cél, akkor nem
tudja milyen programot kellene csinálni, nem érti elnök úr mire célzott a „csinnadratta”
szóval.
Egresi Antal: A „csinnadratta” arra vonatkozott, hogy nem az advent szellemiségének
megfelelő program és műsor volt.
Weinmann Antal: Véleménye szerint az a templomba való. Mindig figyeltek arra, hogy
igényes és színvonalas műsorok legyenek, amik megmozgatják Soroksárt, erre az elmúlt
években nem is lehet panasz. Kérdezi, hogy akkor elnök úr szerint milyen műsorokra lenne
szükség.
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Egresi Antal: Véleménye szerint Advent a magába fordulást, felkészülést, valódi egyházi
felkészülést jelent, és nemcsak a templomban. A diszkó, vagy a csárdás táncolás szerinte, az
adventi körbe nem tartozik bele. Mivel, megváltozott a világ, nem kritizálja, ha a lakosságnak
ez az igénye, és a lakosságnak ezt az igényét próbálják kielégíteni, megérti, de személy szerint
nem ért egyet vele, hiszen nem ezt kellene a lakosság felé közvetíteni. Például, Mizák
Zoltánnak a Közösségi Ház falára történő vetítés ötletét nagyon jónak tartja. Régi épületek
képeit, és nemcsak a 25 éves évfordulóval kapcsolatos képeket lehetne vetíteni a falra.
Weinmann Antal: Ismeri ezt a fényfestési technikát, korábban volt erre elképzelés, a 300.
évfordulóra, sőt tervek is voltak ezzel kapcsolatban, de végül nem jött össze, az épület állaga
nem tette lehetővé. Az ötletet ő is támogatja.
Mizák Zoltán: Amit ő látott Győrben, gyönyörűen meg volt csinálva, az épületekre
vetítették., nem festettek semmit át ezért. Meg kell hívni a szakmához értőket és ki kell kérni
a véleményüket, hogy például melyik épület felelne meg erre a célra.
Egresi Antal: Sasvári Ilonának volt még olyan elképzelése, mint, ahogy annak idején, a
soroksári képzőművészek képeit kifüggesztették a Hősök terén, ezt fel lehetne eleveníteni, és
újra ki lehetne tenni a Hősök terére, becsalogatva ezzel a közönséget a Galériába.
Mizák Zoltán: Ezeket is föl lehet vinni diára, ki lehet vetíteni, akár a templom falára is.
Weinmann Antal: Ezt animációs vetítésnek hívják, ez egy videófilm, amit megcsinálnak,
egy- két perc a hossza és végtelenített formában vetítik, óránként, fél óránként, lemegy
egyszer-kétszer. Jó ötletnek tartja, de szerinte gond lenne a járműforgalommal.
Egresi Antal: Szombati napokról van szó, tehát ahogy a búcsú idején is el lehet terelni a
forgalmat, úgy a vetítés idején is el lehet..
Ezen kívül, szerinte más színészeket is meg lehet hívni, bár tudja, hogy nem kevés pénzbe
kerül, de kellenének olyan neves művészek, akikkel meg lehet szólítani Soroksárt. Arra
gondolt, hogy például fel lehetne kérni a Fedák Sári színházat is, hogy ők is erre az időszakra
olyan jellegű programot állítsanak össze, ami a 25 éves évfordulóval kapcsolatos, adott
esetben meg lehetne támogatni is a színházat, hogy a lakosság ingyen látogathassa ezeket a
produkciókat.
Mizák Zoltán: Visszatérve a vetítés helyszínével kapcsolatos forgalom lezárásra, szerinte az
átmenő forgalom a Vecsés utcán le tudna menni, ez nem okozna gondot és nagyobb helyet
lehetne igénybe venni és nemcsak a hétvégékre.
Weinmann Antal: Más ünnepek alkalmából is használni szokták a teret, így advent idejére is
lehetne.
Egresi Antal: Az egyházat is figyelembe kell venni, mert nem biztos, hogy örülnének a nagy
csinnadrattának.
Weinmann Antal: Egyetért, sőt a rendezvénynek a mise kezdetéig vége kell legyen, ez
sosem volt kérdés. A színházzal kapcsolatban előadja, hogy a 300. évforduló alkalmából
nagyon szerették volna előadni a soroksári színházzal együtt az ún. „Soroksári Faust” című
darabot Egyeztetések is történtek ezzel kapcsolatban a színház művészeti vezetőjével, de
valakik nem akarták, hogy előadják, így elmaradt. Az valóban soroksári lett volna. Javasolja
Egresi Antalnak, hogy jó lenne neki futni újra ennek a darabnak, és ha egyeztet a színházzal
említse meg ezt a dolgot.
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Egresi Antal: Visszatérve az intézményekre, javasolja, hogy mivel az iskoláknak is általában
van adventi programjuk, fel kellene kérni őket, hogy az idei adventi programjukat a 25 éves
évforduló szellemében állítsák össze.
Weinmann Antal: Megjegyzi, hogy az ünnepség-sorozat tervezetben az „újkori”
megfogalmazás nem szerencsés, helyette a „legújabb kori” kifejezést javasolja, hogy ne
kössenek bele.
Egresi Antal: Elmondja, hogy éppen emiatt tette idézőjelbe az újkori kifejezést. Tájékoztatja
a Bizottságot, hogy rátérne a december 11-ei rendezvényre, amit zártkörű rendezvényként
képzel el. A meghívottak körét, amit már a Bizottság számára eljuttatott, kigyűjtötték. Azokat
a személyeket, akik már kaptak valamilyen kitüntetést Soroksár függetlenné válásában vállalt
szerepükért, hiszen ők szervezték meg a népszavazást, mozgósították a lakosságot, stb., őket,
mindenképpen meg kell hívni a rendezvényre, kísérővel együtt. Felsorolja, hogy kik lennének
még a meghívottak.
Weinmann Antal: Javasolja, hogy akik nincsenek már közöttünk, azokról időrendi
sorrendben kellene megemlékezni.
Egresi Antal: A tervek szerint erre lenne egy emlékező „fal” fotókkal, virággal feldíszítve.
Javasolja, hogy hívják meg a civil szervezetek vezetőit is. Előadja, hogy kb. 250 fővel
számolnak, regisztrációhoz kötnék a megjelenést, visszajelzést kérnének, hogy tudják, hogy
kinek a jelenlétére számíthatnak. Elképzelése szerint hoszteszek kísérnék asztalhoz a
vendégeket. Itt kerülne sor Geiger Ferenc polgármester és Atkári Győző visszaemlékező
beszédére. Emlékezteti a Bizottságot, hogy szóba került már, hogy egy emlékérmét kapjanak
a meghívottak. Elképzelése szerint a pénzverde tervezné meg, amiről ajánlatot kérnének. Ezt
az érmét egy díszdobozban adnák át az érintetteknek. Javasolja, hogy kb.5-5 fővel hívják meg
a testvérvárosokat is. A műsort, egy emelkedett hangvételű előadásnak képzeli el, részben
komolyzenei blokkal, illetve színvonalas operett előadással. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy
mely soroksári előadókra gondolt, ami benne van a kiosztott tervezetben. Szeretné, ha Madár
Veronika színésznőt kérnék fel a rendezvény háziasszonyának. Ezt a műsort kb. egy óra
terjedelemben képzeli el. A zene, kizárólag élőzene lehetne. A műsort egy állófogadás
követné.
Weinmann Antal: Szerinte, ha kiszabadul mindenki a hallba, ott majd mozdulni nem lehet.
Tapasztalatból mondja, hogy ezt még gondolják át. Vagy a létszámot vegyék kisebbre.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy most miben gondolkodnak, mert ez már 400 főt jelent, ami
nagyon sok.
Weinmann Antal: Szerinte is jóval többen lesznek a felsoroltak szerint.
Mizák Zoltán: Javasolja, hogy a Sportcsarnok legyen a helyszín.
Egresi Antal: Elmondja, hogy a Sportcsarnokkal az a gondja, hogy nagyon rossz az
akusztikája, egy komolyzenei koncertet ott nem lehet megtartani, de még egy diszkót sem.
Nem gondolja, hogy ilyen nagy lenne a létszám, szerinte 250 főnél nem lesz több. Azt
gondolja, hogy ezért, kellenek a pro és kontra érvek, hogy a végén egy jó dolog jöjjön ki az
egészből.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a létszámot ki intézi, hiszen véleménye szerint fontos lenne,
hogy a létszámban egyezzenek meg, és akkor lehet tervezni. Ha nagyon sokan lesznek, akkor
mégis csak a Sportcsarnokba kellene megrendezni.
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Egresi Antal: Megismétli véleményét, miszerint rettenetes a Sportcsarnok akusztikája.
Weinmann Antal: Megoldást javasol a hangtechnika kialakítására, szerinte megoldható, csak
pénz kérdése.
Egresi Antal: Véleménye szerint az nagyon sokba kerülne.
Weinmann Antal: Nem kellene megvásárolni, kibérelni is lehet.
Egresi Antal: Elmondja, hogy a polgármester kb. 10 millió ft-ot szán erre az egész
ünnepségre.
Mizák Zoltán: Javasolja még a Csili művelődési otthont, de a Bizottság elutasítja.
Weinmann Antal: Véleménye szerint a Sportcsarnokban egy nagyon elegáns gála szintű
programot lehetne csinálni. Szakemberekkel meg lehet oldani az akusztikát is.
Egresi Antal: Az Újtelepi templomot hozza fel példának, ahol megpróbálták a templom
akusztikáját megoldani több mint 1,5 millió ft-ért, de nem sikerült, mert most is rossz.
Weinmann Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy szakmailag miként lehetne megoldani az
akusztikát, szerinte nem kerülne nagyon sokba.
Egresi Antal: Nem tudja, hogy az Önkormányzat is kért-e árajánlatokat a rendezvénnyel
kapcsolatosan, de van nála egy éremről szóló árajánlat. Megmutatja a Bizottság tagjainak, és
kérdezi, hogy tudnak-e esetleg arról, hogy ezt ki kérte?
Weinmann Antal: Nem tudja miről van szó, most látja először.
Mizák Zoltán: Neki sincs tudomása az árajánlatról.
Egresi Antal: Azt sem érti, hogy az árajánlaton miért szerepel 2019. október 23-ai dátum. A
Bizottság kérdésére, hogy honnan van ez az árajánlat Egresi Antal elmondja, hogy a
postaládájában találta.
Weinmann Antal: Megjegyzi, hogy láthatóan valaki ezzel már foglalkozott., de nem tud róla
semmit, és a Hivatal nevében sem tud nyilatkozni. Nem feltételezi, hogy valaki a Bizottság
háta mögött ilyent csinálna.
Egresi Antal: Átadja az árajánlatot dr. Szabó Tibor aljegyzőnek és kéri, nézzen utána, hogy a
Hivatal tud-e valamit az árajánlatról.
Mizák Zoltán: Szeretne beszélni még a pénzverdés érméről. Kérdezi, hogy kik kapnák ezt az
érmet, mert fontos lenne a darab szám.
Egresi Antal: Véleménye szerint azok kapják, akik érdemérmet, illetve kitüntetést kaptak,
számszerűen kb. 60 fő. Itt megint a pénz a kérdés. Az előző ülésen azért kérte fel Jegyző
asszonyt, hogy jelöljön ki valakit, aki felveszi a kapcsolatot a Pénzverdével, hogy érdeklődjön
a lehetőségekről, árajánlatot kérjen, úgy, hogy a Pénzverde művészei készítsék el az érme
grafikáját, feltehetően tételes árajánlatot tudnak adni. Tudomása szerint a legolcsóbb
kategória is 2000,- ft körül van.
Mizák Zoltán: Javasolja, hogy gravírozzák bele a neveket.
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Egresi Antal: Az érmébe nem lehet, mert ezt verik és ez az érme egy numizmatikai érem.
Weinmann Antal: Hozzáfűzi, hogy a sorszámozottnak van értéke. Azt gondolja, hogy azok,
kapják meg az érmét, akik kitüntettek és az érdemérmesek is, de alapvetően ez az
önkormányzatiságról szól, tehát a képviselők minimum kapjanak.
Egresi Antal: Javasolja a Bizottságnak, hogy várják meg, hogy a hivatal kérjen árajánlatot.
Egyelőre nem tud darab számot mondani.
Weinmann Antal: Egy lépcsőt ki lehetne hagyni, ha megmondanák konkrétan, hogy hány
darab kell.
Mizák Zoltán: Javasolja, hogy legyen 500 darab és arra kérjenek akkor árajánlatot.
Egresi Antal: Elfogadja a felvetést. Javasolja, hogy az ötletelgetést, akár bizottsági ülésen
kívül is megtehetnék. Kijelenti, hogy határozatot most nem hoz a Bizottság,
Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a 2. napirendi pontot.

3. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvétel és az ülést 18.16
órakor bezárja.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:

Egresi Antal
elnök

…………………..
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Rákosiné Kálmán Ibolya
bizottsági titkár

