JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. május. 02. napján 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Egresi Antal elnök
Mikó Imre

Távolmaradását előre nem jelezte: Mizák Zoltán
Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Veres Anikó jegyző
dr. Spiegler Tamás aljegyző

Meghívottak:

Majoros Pál egykori MDF soroksári 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 2 fővel határozatképes.
Egresi Antal: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Geiger Tamás,
Atkári Győző, Balla Péterné, Kincses Péter előre jelezték távolmaradásukat. 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 23/2019. (V.02.) határozata a 2019. május
02-ai Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. május 02-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról - szóban
2. Egyebek
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1. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével
kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Geiger Ferenc polgármester úrral együtt,
voltak a Magyar Pénzverő Zrt-nél, ahol tárgyaltak a vezérigazgató asszonnyal, a műszaki
igazgatóval, és úgy tűnik, hogy egy nagyon kedvező árajánlatot fognak kapni. Tudomása
szerint az igazgató asszony jelezte, hogy támogatná 200.000,- ft-tal a rendezvényüket is, tehát
összességében egy egészen kedvező lehetőséget kaptak a Pénzverdétől.
Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy dr. Szabó Tibor aljegyző úr eljuttatott hozzá egy reklám
szerződés mintát, amit, más nagy cégeknél is használni tudnak a rendezvény-sorozat
támogatása céljából. Megjegyzi, hogy a Bizottsági ülést követően megkeresi a Pénzverdét,
hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó személyt. Megküldi részükre a szerződésmintát, az
együttműködési megállapodást, és megkéri, hogy jelezzék, ha bármi gondjuk lenne vele.
Véleménye szerint innentől megkezdődhet az érdemi munka, együttműködés az érme
elkészítésével kapcsolatosan. Elmondja, hogy a Pénzverde azt javasolta, hogy az érme egyik
oldalán az „Önálló Soroksár” felirat és az 1994-es dátum legyen, ezzel azt jeleznék, hogy
1994 óta önálló Soroksár, ugyanakkor az érem a későbbiek során is kiosztható lenne.
Előadja, hogy tárgyalt Teszár Ákossal, aki jelezte, hogy elkészítette a fotókat a templomról a
megbeszéltek szerint. A Pénzverde kért egy vektorgrafikus fotót Soroksár címeréről, amit
szintén majd Teszár Ákos fog elkészíteni. A fotók elkészültét követően már lehetséges lesz
szakmai tárgyalásokat folytatni a Pénzverde munkatásaival. Elmondja, hogy összességében ez
lett volna a beszámolója, kérdezi a bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés.
Mikó Imre: Kérdezi Egresi Antal elnök urat, hogy az előnyös szerződés tulajdonképpen mit
takar? Kéri az elnök urat, hogy adjon részletesebb tájékoztatást. Kérdezi továbbá, hogy a
200.000,-Ft -os támogatás a Pénzverde részéről, miben nyilvánulna meg, összegszerűségben,
vagy valamilyen kedvezmény formájában?
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre képviselő urat, hogy összegszerűségben jelenne meg.
Elmondja, hogy tudomása szerint a legutóbbi árajánlatukban jelezték is, hogy az ezüstözött
érme esetében fenntartják a kedvezményt, ami jelentősen kedvezőbb, mint az első árajánlatuk.
Tehát, a kedvezmény és a pénzösszeg együtt, kedvező feltételeket biztosítana.
Mikó Imre: Elmondja, hogy az előző üléseken nem volt jelen, tehát neki még mindig nem
sokat mond az információ. Kérdezi, hogy most eredetileg ezüst áron csinálnak aranyozott
érmét?
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre képviselőt, hogy ezüstözött volt eredetileg is, és a
kedvező ára az 2248 ft+áfa, az eredeti ára pedig, bruttó 3797 ft/db volt.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy akkor ez most a feliratos érme lesz, vagy a felirat nélküli, mármint
a szám nélküli?
Egresi Antal: Nem, a 25-ös szám nem lenne rajta, azért lesz ez így, hogy máskor is
kiadhassák, vagy újra verethessék az érmet, hiszen ez is egy kedvező lehetőség lenne. Csak az
„Önálló Soroksár” felirat és az 1994-es dátum szerepelne rajta. A Pénzverde szerint az 1994es évszám nem jelentheti a kiadás évét (ahogyan az korábban Geiger Tamás felvetette), mert
ennek nyilvánvalóan nagyobb a mérete, mint adott esetben a kibocsájtás éve, ami mindig
nagyon apró számokból áll. Tehát ez a felirat jelképezné azt, hogy 1994 óta önálló Soroksár,
így ez a későbbiekben bármikor kiadható lenne.
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Tájékoztatja Mikó Imre urat, hogy amikor alkészítik a háromféle variációt, azt a Bizottság elé
fogják tárni, de ez a munka még csak ezután kezdődik el, amikor a polgármester úr
megrendeli az érmét, csak akkor kezdenek el majd dolgozni vele.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy ezeknek az érméknek a költsége, az a költségvetésben hol
található meg?
Egresi Antal: A rendezvény költségvetésében jelenik meg, ott fogják elszámolni az érmék
költségét, az lehet egy alap majd, hogy mennyi lesz kiosztva. Ha 250 darabot rendelnek meg
és csak 100 darabot osztanak ki, akkor nyilvánvalóan a rendezvény költségvetését csak az a
100 darab fogja érinteni, a többi az majd a protokoll költségeket fogja majd terhelni.
Mikó Imre: Megköszöni a tájékoztatást.
Egresi Antal: Kérdezi, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában lezárja az 1. 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 16.08 órakor
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

