JEGYZŐKÖNYV
készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. október 7-én (hétfő) 17.00 órakor a Táncsics Mihály
Művelődési Ház Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 122-124.)
megtartott
díszüléséről
Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann Antal, Dr. Bajuszné Veigli Katalin
Lujza, Egresi Antal, Fuchs Gyula, dr. Kolosi István Csaba, Mikó Imre, Mizák
Zoltán, Preklerné Marton Ilona, Sinkovics Krisztián, Tüskés Józsefné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:

Orbán Gyöngyi alpolgármester
dr. Veres Anikó jegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző
dr. Spiegler Tamás aljegyző

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Távolmaradását előre jelezte:

Kiss Jenő

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Köszönti a Képviselő-testületet, a megjelent érdeklődőket és a
Hivatal dolgozóit. Felkéri a megjelenteket, hogy felállva hallgassák végig a
Himnuszt.
HIMNUSZ

Geiger Ferenc: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes.
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tartson névsorolvasást.
dr. Veres Anikó: Névsorolvasást tart.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy ez az ülés egy rendkívüli testületi ülés, olyan
értelemben, hogy ez a legutolsó, záró ülés, nem a hagyományoknak megfelelő,
hanem egy díszülés. Az eddigi polgármestersége alatt az összes ciklus egy
díszüléssel került lezárásra. Úgy gondolja, hogy egy ciklus végén illendő
megköszönni azt a munkát, amit a Képviselő-testület a különböző intézmények

vezetői, a Hivatal dolgozói a különböző Nemzetiségi Önkormányzatok dolgozói
végeztek. Ez a díszülés gyakorlatilag erről szól, ami azért rendkívüli – ilyen
értelemben – mert köszönetről és az ajándéktárgyak kiosztásáról szól. Úgy
gondolja, hogy ez a mai nap egy ünnepi pillanat. Tudja, hogy egy hét múlva
választás van, azonban, arra kér mindenkit, hogy tartózkodjon a politikai
megnyilvánulástól. Felhívja a figyelmet arra, hogy meg fogja vonni attól a szót,
aki ilyet próbálna tenni. Eddig erre soha nem volt példa az elmúlt öt alkalommal,
a mostani a hatodik alkalom, reméli, hogy ez alkalommal sem kell erre sort
keríteni.
Felkéri Markos Katalin kolléganőt, hogy a Díszülésen fellépőket konferálja fel.
Markos Katalin: Sok szeretettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a
tisztségviselőket, képviselőket, valamint Varga Szimeont a Bolgár Nemzetiségi
szószólót, országgyűlési képviselőt. Felkonferálja az elsőként fellépő Swam
Mazsorett Csoportot, akiket Géber Beáta tanárnő készített fel.
Swam Mazsorett Csoport fellépése
Markos Katalin: Felkonferálja a Török Flóris Általános Iskola Kisdunamente
Toppantó Tánccsoportját, akik két számot fognak előadni. Az első a „Küküllőmenti pontozó”, majd ezután a „selyei bíró kapujában” című tánc fog következni.
Török Flóris Általános Iskola Kisdunamente Toppantó tánccsoport fellépése
Markos Katalin: Felkéri Geiger Ferenc polgármester urat, hogy köszönetképpen
ajándékot adjon át a felkészítő tanárok részére.
Geiger Ferenc: Megköszöni Swam Mazsorett Csoport fellépését és Géber Beáta
részére virágcsokrot ad át. Megköszöni a Török Flóris Általános Iskola
Kisdunamente Toppantó Tánccsoport fellépését és Jablonszki Ilona és Jablonszki
Ádám részére ajándékot ad át.
Ahogy a bevezetőben elmondta, a választási ciklusokat egy díszülés keretében
szokták lezárni. Köszönetet mond a képviselőknek, a nemzetiségi
önkormányzatok képviselőinek, a külsős bizottsági tagoknak, az
Intézményvezetőknek, a Hivatal dolgozóinak, mivel úgy gondolja, hogy nélkülük
nem tudták volna elvégezni a munkájukat.
Az elmúlt ciklus alakuló ülését 2014. október 22-én, az utolsó rendes ülését pedig
2019. szeptember 10-én tartották. Ebben a ciklusban 1 alakuló ülést, 54 rendes
ülést és 11 rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. Az ülések során a
Képviselő-testület összesen 2860 határozatot hozott, 178 rendeletet alkottak és
1279 napirendi pontot tárgyaltak. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület – az
előbb felsoroltak segítségével - elvégezte azokat a feladatokat, melyekkel a
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lakosság a megválasztásukkor megbízta. Nem kívánja értékelni az elmúlt
időszakot, amelyről pozitívumokat és valószínűleg negatívumokat is mondhatna.
Döntse el a lakosság majd a választásokon, hogy hogy fogja értékeli ezt az elmúlt
évet és hogy hogy kerül be ez az év Soroksár történelmébe.
Fontosnak tartja elmondani, hogy az elmúlt 25 év alatt sikerült elérniük azt, hogy
a napirendek 80 – 90 %-ában– függetlenül a képviselők párthovatartozásától egységesen szavazott a Képviselő-testület, ami nagyon-nagyon fontos dolog, mert
ez azt mutatja, hogy Soroksár érdekében tudnak és tudni is kell együttműködni.
Úgy gondolja, hogy ez a következőkben is így kell, hogy legyen.
Első megválasztása óta 25 év telt el, ezért picit nehéz erről beszélnie – egy kicsit
elérzékenyül – de úgy gondolja, hogy ez az egész az élete részévé vált. Ez a 25 év
úgy telt el, hogy nagyon élvezte és nagyon szerette a munkáját. Boldog lehet azért,
mert olyan munkát végezhetett, amely jól esett számára és amelyet szeretett is
csinálni. Mindenkinek azt kívánja, hogy legyen része ebben, mert enélkül – úgy
gondolja – az életet nem lehet rendesen élni. Kérdezi frakcióktól, illetve a
közönségtől, hogy kíván-e hozzászólni az elhangzottakhoz.
Dr. Csima Alférd: Jelzi hozzászólási szándékát.
Geiger Ferenc: Javasolja, hogy a Képviselő-testületet hozzászólási jogot
biztosítson – a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény képviseletében
megjelent - Dr. Csima Alfréd Intézményvezető részére.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2019. október 7-ei ülésén hozzászólási jogot biztosít – a Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézmény képviseletében megjelent - Dr. Csima Alfréd
Intézményvezető részére.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 423/2019. (X.07.) határozata Dr. Csima Alfréd részére
hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2019. október 7-ei ülésén hozzászólási jogot biztosít – a Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézmény képviseletében megjelent - Dr. Csima Alfréd
Intézményvezető részére.
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Dr. Csima Alfréd: Megköszöni, hogy meghívást kapott, illetve, hogy szót
kaphatott ezen az ünnepi eseményen. 2017-ben az Egészségügyi Intézményben
olyan úton indultak el, amelynek követésével mára már jelentős eredményeket
könyvelhetnek el. Viszont ezek az eredmények nem lettek volna, ha nem lett
volna mögöttük egy olyan Képviselő-testület, egy olyan polgármester, aki
támogatja Soroksár egészségügyi felemelkedését. Úgy gondolták, hogy anélkül
ne zárják le ezt a ciklust, hogy az Egészségügyi Intézmény nevében ő ne
köszönjön el azoktól, akik nem folytatják, illetve elköszönjön most azoktól,
akikkel majd a jövő héten is fog találkozni, valamint köszönetet mond
mindenkinek, aki nagy erővel, energiával, megértéssel és tisztességgel támogatta
Soroksár egészségügyi helyzetének felemelkedését, illetve magát az Intézetet.
Polgármester Úrnak külön köszönetet mond, a további munkájához - mert úgy
gondolja, hogy ma nem vonul nyugdíjba - nagyon sok sikert kíván. Reméli, hogy
Polgármester Úr jó szívvel fog majd az Egészségügyi Intézmény dolgozóira
emlékezni.
Felkéri kolléganőjét, hogy köszönetképpen ajándékot adjon át a Képviselőtestület részére.
(Az Egészségügyi Intézmény nevében ajándéktárgyak kerülnek átadásra a
Képviselő-testület tagjai és a Tisztségviselők részére)
Preklerné Marton Ilona: Úgy gondolja, hogy nehéz most meghatottság nélkül
beszélnie, mert nagyon szép évek állnak mögötte. Nem is tudja, hogy ezt kinek
köszönje meg először. Először talán a Hivatal dolgozóinak köszöni meg és annak
az osztálynak, aki a legközelebb állt hozzá, még akkor is, amikor lehet, hogy
sokszor az idegeikre ment, mert annyi kérdése volt, meg „ezt se értette, meg azt
se”. Őszintén elmondja, hogy nincs olyan munkatárs, akit ne szeretett volna meg.
„Valakit először nem annyira kedveltem, mert nem ismertem még. De mindenkit
tiszta szívből megszerettem és nagyon szép emlékek vannak az emlékezetemben.
Nagyon megszerettelek benneteket, nagyon készségesek voltatok mindig
hozzánk, sokat segíttettétek a munkánk. Nélkületek nem tudtuk volna elvégezni
úgy ezt a feladatot. És szeretném megköszönni a Mónikának - aki a Gazdasági
Bizottságban titkár volt – azt a sok segítséget, amit tőle kaptam. Minden osztályon
– úgy gondolom – mindent megtettek a lányok. És most azt hiszem be is fejezem,
mert szerintem mindjárt elsírom magam. Köszönöm szépen nektek mindent és
Isten áldása kísérje az életeteket.”
Tüskés Józsefné: „A magam és a Frakcióm nevében nagyon szeretném
megköszönni azt a sok segítséget a képviselőtársaimtól, amiben a munkánkat
segítették, hogy tudjunk eredményt elérni. És nem utolsó sorban szeretném
megköszönni a Hivatalba, azt hiszem nem nagyon van olyan osztály, akire azt
tudnám mondani, hogy nem segítette a munkánkat. Én is csak azt tudom mondani,
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amit a képviselőtársam, hogy én nagyon szeretek itt dolgozni, nagyon szeretem a
munkámat csinálni és mindent szeretnék megköszönni a dolgozóknak.”
Weinmann Antal: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen már egyszer
elköszönt, de most, hogy annyira sokan vannak – engedjék meg - hogy elmondja,
végtelenül megtisztelő volt, hogy Soroksár alpolgármestere lehetett öt éven
keresztül. Ő maga erről sosem álmodott, illetve sosem gondolt, csak úgy
„belecsöppent”, ha lehet így mondania. Ez alatt az idő alatt – sokan tudják – nem
volt erre képesítése, nem végzett politológiát, pusztán „belecsöppent”, de
rengeteget tanult mindenkitől, legyen az Képviselő-testület, legyen az a Hivatal.
„Én ezt nagyon szépen köszönöm nektek, Önöknek. Nem tudom, hogy valaha
megbántottam-e valakit, attól elnézést kérek, és aki esetleg úgy érzi, hogy engem
bántott meg, én arra nem haragszom. Jó? Szeretném így elmondani. Nagyon
szépen köszönöm a segítségeket, a tanulást, az okítást. Rengeteg tapasztalatot
szereztem, amit majd megpróbálok majd a későbbiekben hasznosítani. Tehát a
köszönetek mellett engedjétek meg, hogy megköszönjem két kolléganőmnek a
titkári, adminisztrációnak, Csillának és Krisztinek. Nagyon sokat segítettetek
nekem és amikor nem voltatok Gizike segített nagyon sokat nekem és nagyon
szépen köszönöm. Végezetül pedig azt kívánom a következő Képviselőtestületnek, hogy tényleg építsék, szépítsék Soroksárt és vigyázzanak rá.
Köszönöm szépen.”
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: „Mindenki együttműködését szeretném
megköszönni és mégis kívánnék mindannyiunknak szebbet, jobbat, mint, ami a
szívemből szól: Áldást, Békességet Soroksár valamennyi lakosának. Köszönöm
szépen.”
Mikó Imre: Jelzi, hogy az előző testületi ülésen már elköszönt mindenkitől, de
ott akkor, mégsem voltak ilyen létszámmal jelen, ezért most megköszöni a
Hivatalnak az elmúlt tizenkilenc évben nyújtott szolgáltatásait. Az utolsó öt évben
a Szociális Bizottság elnökeként tevékenykedett. Ezzel kapcsolatban különösen
megköszöni Scherer Kingának a titkárnői közreműködését, ami pótolhatatlan,
bizonyos szituációkban nélkülözhetetlen volt. „Ezért köszönöm szépen.
Köszönöm mindenkinek a közreműködését, a Polgármester úrét, és az elmúlt
tizenkilenc évben többször több éven keresztül dolgoztunk együtt és aztán külön
is, de azért nem egymás ellen, úgy érzem. Most tulajdonképpen úgy tudom, hogy
hárman búcsúzunk ettől a Képviselő-testülettől: Polgármester Úr, Alpolgármester
Úr és jómagam. Mindegyikőjüknek és a Képviselő-testület jelenlegi és jövőbeni
tagjainak jó egészséget kívánok, sok sikert, örömöket. Kérem, hogy különben is
tartsák meg jó emlékezetükben, igyekezetükben Soroksár közösségét.”
Köszönti az országgyűlési képviselő urat dr. Szabó Szabolcsot is.
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Orbán Gyöngyi: Megköszöni a kollégák, a Hivatal munkáját, legfőképpen,
azoknak, akik erőn felül tudtak teljesíteni, hiszen sok esetben létszámhiánnyal
köszködnek, főleg a Beruházási Osztály, ahol gyakorlatilag óriási beruházásokat
kell véghez vinni, kivitelezni. Külön köszöni a Pénzügyi Osztály hozzáállását,
illetve minden egyes osztálynak, minden egyes kollégának kiemelve a
Vagyongazdálkodási Osztályt is, hiszen a két osztály nem tudna egymás nélkül
működni. Köszöni a képviselőtársaknak – mindenkinek – a konstruktív munkáját.
Azzal szeretné zárni a mondandóját, hogy - amikor ide került, akkor bizony voltak
olyanok, akik ugyanúgy, mint, ahogy ő maga sem ismerte a kollégákat, ők sem
ismerték őt – nagyon reméli – az a tapasztalata - hogy kölcsönös szeretet és
tisztelet alakult ki közöttük. „Hajrá. A továbbiakban sok sikert kívánok
mindenkinek. Úgy, ahogy Alpolgármester Úr mondta: Szépítsük, építsük tovább
Soroksárt. Köszönöm szépen.”
Geiger Ferenc: Felkéri Markos Katalin kolléganőt, hogy folytassák az
ajándéktárgyak átadását.
Markos Katalin: Felkéri Geiger Ferenc polgármester urat, hogy köszönetképpen
adja át az ajándéktárgyakat a tisztségviselőknek, a Képviselő-testület, a
bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak.
Az elhangzott köszönetnyilvánítások tárgyiasult formában folytatódnak. Kéri,
hogy aki hallja a nevét, fáradjon ki az ajándéktárgy átvétele céljából.
Geiger Ferenc: Megköszöni a munkáját és virágcsokrot ad át
Orbán Gyöngyi Alpolgármester Asszony részére
dr. Veres Anikó Jegyző Asszony részére,
Megköszöni a munkáját, és dísztasakos ajándéktárgyat ad át
Weinmann Antal Alpolgármester Úr részére,
dr. Szabó Tibor Aljegyző Úr részére,
dr. Spiegler Tamás Aljegyző Úr részére.
Ajándéktárgyat ad át a Képviselő-testület tagjainak:
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza
Egresi Antal
Fuchs Gyula Pál
Dr. Kolosi István Csaba
Mikó Imre
Mizák Zoltán
Preklerné Marton Ilona
Sinkovics Krisztián Ádám
Tüskés Józsefné részére.
A külsős bizottsági tagok tagjainak:
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Atkári Győző
Bokor Sándor
Magyar Jánosné
Mikó Imréné
Somogyi László részére.
A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak:
Bokor Sándor
Csatáriné Varga Zsuzsanna
Herling Erik
Horváth István
Kalocsai Erika
Rafael Karolina
Rafael László
Oláh Sándor Zoltán
Schirlingné Drexler Anna Terézia
Selyem Zoltán
Váradi Melinda Rita
Weinmann Antal részére.
Az alábbiakban felsorolt meghívott személyek nem jelentek meg a díszülésen,
részükre el fogják juttatni az ajándéktárgyat:
Kiss Jenő önkormányzati képviselő,
Balzsay Károly, Bíró Imre, Fuchsné Rizmayer Mária, Horváth Rudolf, Koncz
Zoltánné, Liptákné Kovács Magdolna Edit, Márk István, Mizákné Horváth
Andrea, Nagyistókné Ekler Éva, Német Péter, Pálné Hoffmann Krisztina, Szépné
Keszi Éva, Tamási Benjámin, Tüskés Beáta külsős bizottsági tagok,
Rafael József Gyula nemzetiségi önkormányzati tag.
Megköszöni a munkáját és virágcsokrot ad át:
Bogár Jenőné címzetes titkárság vezető részére.
Megköszöni a munkáját és virágcsokrot ad át:
Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető részére,
Scherer Kinga testületi ügyintéző részére,
Pusztainé Huszti Veronika jegyzőkönyvvezető részére.
Orbán Gyöngyi és Weinmann Antal: Megköszöni Geiger Ferenc polgármester
úrnak a 25 éves munkáját és ajándéktárgyat adnak át részére.
Geiger Ferenc: Megköszöni az ajándékot.
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Orbán Gyöngyi: Megköszöni Polgármester Úrnak azt, amit mindannyian a
munkájuk alapján tapasztaltak. „Voltak, amikor voltak problémák, meg kellett a
problémákat oldani, de mindig rugalmasan tudtunk egyezséget kötni. Ezt
köszönöm. És azt a kollegalitást, azt a baráti hangulatot, amit megütöttél velem
és velem szemben még egyszer nagyon-nagyon szeretném megköszönni. Nagyon
jó egészséget kívánok és maradj közöttünk továbbra is, dolgozzunk együtt.
Köszönöm.”
Weinmann Antal: „Kedves Főnök! Én sem maradok ki két mondat erejéig
biztos. Ahogy említettem, sokat tanultam és talán a legtöbbet tőled. Én nagyon
szépen köszönöm ezt az öt évet, meg azért előtte már jó ideje is ismertük egymást.
Én kívánom neked, hogy az életed hátralévő részén mindig tudjál erőt meríteni az
elmúlt 25 évből. Azt gondolom, hogy ilyen színes negyed évszázad kevés
embernek adatik meg, mint neked. Úgy, hogy egyrészt ehhez gratulálunk és
nagyon jó egészséget kívánok a továbbiakban. És nagyon jó főnök voltál.”
Geiger Ferenc: „Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És csak egyetlenegy
mondat. Mondom én nagyon boldog embernek tarthatom magam, mert úgy éltem
egész életemben, hogy abból tudtam megélni, amit szerettem csinálni és a sport
révén, a vállalkozás révén, most az önkormányzatiság révén mindig megismertem
olyan embereket és olyan társaságba tudtam belekerülni, akik nagyon-nagyon
sokat jelentettek nekem. És hát most is ezt még nekem fel kell dolgozni, hogy
most már más lesz az életem. De, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy
engem a Hivatalban mindenki – nem azt mondta, hogy Polgármester Úr – hanem
azt mondta, hogy Főnök. A kollégák úgy jöttek, úgy köszöntek, hogy Szia, Főnök,
mi újság van Főnök. Ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz elmondani, nem is
tudok elérzékenyülés nélkül, mert nem szeretnék sírni. De ez - én úgy gondolom,
hogy - egy nagyon-nagyon fontos dolog. És erre nagyon-nagyon büszke vagyok,
meg erre a vastapsra, amit kaptam tőletek. Úgy, hogy nagyon-nagyon szépen
köszönöm még egyszer.”
Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. Szeretettel vár mindenkit egy
állófogadásra a kisteremben. Az állófogás előtt felkéri a jelenlévőket, hogy
felállva hallgassák meg a szózatot.
SZÓZAT
K.m.f.

dr. Veres Anikó
jegyző

Geiger Ferenc
polgármester
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