JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. június. 26. napján 15.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
megtartott rendes nyílt üléséről

Az ülésen megjelentek:
Tagok:

Egresi Antal elnök
Mikó Imre

Távolmaradását előre jelezte:

Mizák Zoltán

Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Spiegler Tamás aljegyző
dr. Szabó Tibor aljegyző

Meghívottak:

Geiger Tamás Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetője
Atkári Győző Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület
egykori elnöke
Kincses Péter Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft
ügyvezető ig.
Sárkány Krisztián
Ádámszki Szilvia

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 Mizák Zoltán előre
jelezte távolmaradását. 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 30/2019. (VI.26.) határozata a 2019. június
26-ai Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi
pontok elfogadásáról
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. június 26-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
rendezvénysorozat műsorával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előerjesztő: Egresi Antal elnök
2. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangversenyen az InFusion Trio együttes fellépésével kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előerjesztő: Egresi Antal elnök
3. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok
folyamatáról – szóban
4. Egyebek
1. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából
tervezett rendezvénysorozat műsorával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Egresi Antal: Kérdezi, hogy Mikó Imre képviselő úrnak van-e kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban. Elmondja, hogy az előterjesztés valójában arról szól, hogy a Fedák Sári Színház
két előadást adna elő, melyeket ingyenesen tekinthetne meg a lakosság. Az előadások
időpontjai 2019. december 7. és december 11. lenne.
Mikó Imre: Jelzi, hogy nincs kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
dr. Szabó Tibor: Előadja, hogy az előterjesztésben elírás történt, ugyanis a szerződő fél az
előterjesztésben nevesített Sárkány Krisztián egyéni vállalkozó, kisadózó lenne, s ennek
alapján, mivel az előterjesztés szövegében is szerepel a határozati javaslatban is, a Gálaműsor
és a Gájer Bálint koncert megrendezése a javaslat szerint a Fedák Sári Színházban történne,
de a szerződő fél és ezáltal a számla kiállító Sárkány Krisztián Miklós lenne, ami azt jelenti,
hogy a szerződés is vele köttetne. Ezért mindkét határozati javaslatban a „Fedák Sári
Színházat bízza meg” szövegrész helyébe a „Sárkány Krisztián Miklós egyéni vállalkozót
bízza meg” szövegrész kerülne. Kéri, hogy a Bizottság vegye figyelembe ezt a kiegészítést.
Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást, és ezzel a kiegészítéssel teszi fel szavazásra a
határozati javaslatot, a Gálaműsorral és a Gájer Bálint koncerttel kapcsolatosan. A határozati
javaslatot egyben teszi fel, de két határozat fog születni.
Megállapítja, hogy az Ideiglenes Bizottság 2 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 31/2019. (VI. 26.) határozata
Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett rendezvénysorozat
Gálaműsorával kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségsorozat
keretében, 2019. december 7-én megrendezésre kerülő „Gálaműsor” előadására Sárkány
Krisztián Miklós egyéni vállalkozót bízza meg.
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 32/2019. (VI. 26.) határozata
Soroksár
függetlenné
válásának
25.
évfordulója
alkalmából
tervezett
rendezvénysorozaton Gájer Bálint koncert előadásával kapcsolatos döntéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségsorozat
keretében 2019. december 14-én megrendezésre kerülő „Gájer Bálint koncert”
lebonyolítására Sárkány Krisztián Miklós egyéni vállalkozót bízza meg.
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2. napirendi pont
Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett
ünnepi hangversenyen az InFusion Trio együttes fellépésével kapcsolatos
döntések meghozatalára
Egresi Antal: Kérdezi Mikó Imre urat, hogy van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy ez egy új történés vagy ajánlat, esetleg egy újabb ötlet, mert az
előző üléseken nem volt erről szó, mikor fog zenélni ez az együttes, a szünetben?
Egresi Antal: Tájékoztatja Mikó Imre urat, hogy az együttes a Dohnányi zenekarral együtt
fog egy darabot eljátszani. Az előző üléseken is volt szó arról, hogy a zenekarral együtt
soroksári művészek lépnének fel. Tekintettel arra, hogy az InFusion Trio vezetője Weisz
Nándor is soroksári művész, ezért tárgyaltak vele a fellépéről. Egyébként a Dohnányi zenekar
és az InFusion Trio együttes már játszottak együtt, így nem lehet gond, hogy fellépjenek
együtt a soroksári közönség előtt is. Bár a tájékoztatóban akarta elmondani, de akkor
elmondja, hogy tárgyalt Geiger György trombita művésszel és Maros Éva hárfaművésszel is.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatja a Bizottságot, hogy Geiger György nem kér díjat, míg Maros
Éva 100 ezer forintot kér a fellépéséért. Tárgyalt továbbá Nádasi Veronika művésznővel, aki
szintén soroksári illetőségű, az Operett Színház tagja, és aki 150 ezer Ft+Áfa fellépési díjat
kérne. Véleménye szerint ezekről most nem döntenének, de a beszámoló részben visszatér
erre és bővebben kifejti, hogy miről van szó.
Kérdezi, hogy van-e esetleg még javaslat, hozzászólás ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az InFusion Trio együttes fellépésével
kapcsolatos határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az Ideiglenes Bizottság 2 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 33/2019. (VI.26.) határozata Soroksár
függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangversenyen az
InFusion Trio együttessel kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
I. a Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett 2019. december 11-i
ünnepi hangversenyen a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar mellett az InFusion
Trio együttest is felkéri: Beethoven V. Szimfónia 4. tétel átdolgozásának előadására,
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amelynek költségeit: összesen nettó: 350.000.- Ft-ot (Áfa mentes) a rendelkezésére álló
keretből finanszírozza.
II. egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

3. napirendi pont
Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével
kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
Egresi Antal: Kérdezi Kincses Pétert, mint a Sportcsarnok ügyvezető igazgatóját, hogy van-e
újabb fejlemény esetleg, amiről szeretne beszámolni.
Kincses Péter: Köszönti a Bizottságot. Elmondja, hogy beszámolni valója nincs, de lenne
egy gyakorlati kérdése, mivel az ünnepség egy szerdai napra fog esni, fontos tudni, hogy az
előkészületek mennyi időt vesznek igénybe, illetve a bepakolás, lepakolás mennyi időt fog
igényelni, mert a Sportcsarnokban edzések folynak, testnevelési órák, így ezeket le kell
mondani, ami azzal jár, hogy a bérleti díjakat a költségvetésükből le kell húzzák.
Egresi Antal: Tájékoztatja Kincses Pétert, hogy a hangosítók a rendezvény előtti este
kezdenék el a munkálatokat és éjjel szerelnének, a fogasok, székek szintén előző nap kellene
átkerüljenek a Táncsics Művelődési Házból a Sportcsarnokba.
Geiger Tamás: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy sajnos a fogasokat és a székeket nem tudják
előző nap átvinni, mert december 10-én Hivatali Karácsony lesz a délutáni órákban a Táncsics
Művelődési Házban és szükség van a kellékekre.
Egresi Antal: Elmondja, hogy nem kell reggel átszállítani a dolgokat, ráér délután, illetve
este is. A szőnyeg borításnak estig fenn kell lennie, azt követően jöhet a szerelés.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Hivatal fel fog kérni statikust, aki felméri, hogy a tartószerkezet
mennyire bírná el a függönyöket, illetve mennyire terhelhető alulról, és oda szerelnék fel a
hang és fénytechnikát. Amennyiben nem lehet ezt megoldani, akkor állványokra, úgynevezett
fény és hanghidakra fogják felszerelni a fényforrásokat, illetve hangszórókat. Tudomása
szerint a Hivatal bejárást fog tartani egy statikussal és a hang- és fénytechnikus
szakemberekkel, melyen ő maga is szeretne részt venni és kéri Kincses Pétert, hogy lehetőség
szerint legyen ott ezen a megbeszélésen, hogy ő is megismerhesse a részleteket. Tájékoztatja
továbbá a Sportcsarnok vezetőjét, hogy a lepakolás, azaz a székek, fogasok, stb.
visszaszállítása a Táncsics Mihály Művelődési Házba, szintén este, illetve éjszaka, az előadás
után közvetlenül történne. A megbeszélések szerint a fény és hangtechnikusok is éjszaka
szerelnék le és szállítanának el a felszereléseket. Elmondja, hogy menet közben vetődött fel,
hogy ha esetleg a rendezvényen büfészolgáltatás is volna, akkor szükség lenne szemetesek
kihelyezésére. A vendéglátás lehetőségével kapcsolatban elmondja, hogy személyesen
tárgyalt a BKSC főigazgatójával. Levelet írt a főigazgató asszonynak, illetve telefonon is
egyeztettettek, hogy a Szakképzési Centrum diákjai segítenének a felszolgálásban. A terv az
lenne, azért, hogy mindenki nagyon egyszerű módon és gyorsan hozzá tudjon férni a büfé
kínálatához, hogy eldobható 0,25 dl-es poharakat használnának az italokhoz. Emiatt viszont
jelentős mennyiségű hulladékkal kell számolni, tehát nagyon fontos a megfelelő mennyiségű
szemeteszsák biztosítása. Elmondja, hogy ami őt személy szerint még foglalkoztatja, az az
elhelyezés, a székek, széksorok, elhelyezése, ugyanis a jegyeket az elhelyezés alapján kell
elkészíteni. Ehhez véleménye szerint egy térkép is kell, mint a színházban, pontosan kell
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tudni, hogy melyik sorban hány széket helyeznek el, mert ennek megfelelően fogják
kinyomtatni a jegyeket. A meghívottaknak meghívót küldenek ki és aki elmegy a meghívóval
a rendezvényre, az a helyszínen fogja megkapni a helyjegyét és akkor fogja megtudni, hogy
hányadik sor, hányadik székén ül. A protokoll szerint ezt előre szeretnék beborítékolni és
ennek kiosztásában is a diákok segítenének.
Elmondja, hogy miután gondok voltak a fogasok bérlésével, ezért utána kellene nézni, hogy
honnan lehetne még bérelni, hiszen a nagy mennyiségű kabátot el kell tudniuk helyezni.
Tájékoztatja Kincse Pétert, hogy részéről ez lett volna a mondanivalója a Sportcsarnokkal
kapcsolatban.
Kincses Péter: Megköszöni a beszámolót, és kéri, hogy a hang- és fénytechnikát szolgáltató
céggel mindenképpen hozzák össze, hogy a felvonulás, illetve pakolás, szerelés technikai
részleteit egyeztetni tudják.
Egresi Antal: Részéről rendben van, miután a Bizottság már meghozta a döntést a céggel
kapcsolatban, csak a szerződés elkészítése van még hátra, ugyanis azt még meg kell tudni,
hogy fel lehet –e szerelni a kellékeket a traverzre vagy sem, ettől függetlenül, Ádámászki
Szilviától megkaphatja a cég elérhetőségét.
Kincses Péter: Megköszöni az információt.
Egresi Antal: Kérdezi Geiger Tamást a Táncsics M. Művelődési Ház igazgatóját, hogy
esetleg van-e mondanivalója a rendezvény előkészületeivel kapcsolatosan.
Geiger Tamás: Üdvözli a megjelenteket, a ledfalakkal kapcsolatban annyit szeretne
elmondani, hogy rendkívül sokat dolgozott azon, hogy három cégtől egyáltalán árajánlatot
sikerüljön kipréselnie. Mindhárom cég elküldte az ajánlatát, de csak kettő értékelhető, mert a
harmadik olyan fájlba küldte meg, hogy sajnos nem tudta megnyitni, ráadásul a saját
számítógépe is tönkre ment, tehát jelentős kárral, illetve kellemetlenséggel járt ez az egész.
Hozzáteszi, hogy a legkomolyabb árajánlat, ami bejött az a (a hangfelvételen nem hallatszik
tisztán) cég ajánlata. Ezt a céget mindenképpen ajánlaná, mert már számos alkalommal léptek
fel együtt a Dohnányi zenekarral és már az előzőekben is említette, hogy milyen fontos a
zenekar és a kivetítő összhangja, tehát véleménye szerint ezt a céget kellene megbízni a
ledfalak biztosításával.
Egresi Antal: Megköszöni Geiger Tamás tájékoztatását. Előadja, hogy nagyon sajnálja, hogy
Sasvári Ilona ismételten nem jelent meg és sajnos még nem kapták meg a kiadványokkal
kapcsolatos árajánlatokat, ezért nem tudnak dönteni. Elmondja, hogy valójában 8.000 darab
szóróanyagról és 1.000 darab kiadványról lenne szó, amivel kapcsolatosan várta a Galéria’13
ajánlatát.
Tájékoztatja továbbá a Bizottságot, hogy ugyan döntöttek az érme elkészítéséről, de ezzel
kapcsolatban szakemberek véleménye szerint, az érme nem felel meg a numizmatikai érem
fogalmának, ezért, ha van rá mód, célszerű lenne az érme mindkét oldalát veretni. Menet
közben elkészült a szerződés a Pénzverde Zrt-vel, polgármester úr aláírta, de miután
felmerültek a numizmatikai vélemények, egy újabb árajánlatot kért. Ezt a polgármester úrral
történő egyeztetést követően, a következő ülésen a Bizottság elé fogja tárni. Kéri a
Bizottságot, hogy miután nagyjából körvonalazódtak a rendezvény kiadásai, illetve
beérkeznek nemsokára a még kint lévő ajánlatok is, tulajdonképpen a Bizottság nagyjából
döntött a rendezvényt érintő fontosabb dolgokban. Ezután már csak kisebb értékű kiadások
jöhetnek, mint pl. a fellépők megbízási szerződései 100-200 e ft-os értékben, molinók
elkészítései, a büfészolgáltatás, ami szintén kis összegű tétel lesz, tehát nem igényli a
Bizottság minden alkalommal történő összeülését, döntését, hiszen ezek már igazából a
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Hivatal operatív döntéseinek számítanak, a Hivatal végrehajtási feladatai lennének, ezért kéri
a Bizottságot, hogy ezt szíveskedjen tudomásul venni. Fontosnak tartja, hogy a Hivatal
részéről Jeszenszky Rózsa és Pálfi Csilla kulturális szervező, részt vegyenek a Bizottsági
üléseken a hátralévő időben, azaz a Bizottság mandátumának lejártáig, ami az őszi
helyhatósági választással le fog járni. A rendezvény teljes lebonyolítása, illetve a feladatok
folytatása a Hivatal feladata lesz, és azért, hogy a feladatok folyamatáról összefüggően is
tájékozódhassanak, célszerű lenne a két kolléganőt meghívni a Bizottság üléseire. Javasolja a
Bizottságnak, hogy hozzon határozatot azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság hátralévő
üléseire meghívják a két kolléganőt.
dr. Szabó Tibor: Előadja, hogy annyi kiegészítése lenne ezzel kapcsolatban, amit előzőleg
jegyző asszonnyal egyeztettek, hogy amennyiben lehetőség van és mivel minden Bizottsági
ülésen jegyző asszony vagy valamelyik aljegyző jelen van, és a kollégák esetleges
leterheltsége, szabadságolása és egyéb elfoglaltsága okán, ha és amennyiben lehet kérni, ezt
külön határozatként ne jelenjen meg. E nélkül is megpróbálják garantálni a kontinuitást abban
a formában, amit elnök úr is javasol, hogy a Bizottság mandátumának lejárta után is részükről
folyamatos jelenlét okán, vélelmezi, hogy biztosítva lesz és dokumentálják a döntéseket, a
kapcsolódó operatív intézkedéseket. Előzetesen jegyző asszony és jómaga is felmérve a
hivatali apparátusi elfoglaltságot, véleménye szerint nem biztos, hogy folyamatosan tudják
garantálni a munkaidőn túli egyéb, pont abból kifolyólag, a munkakörükből adódóan, egyéb
elfoglaltságuk okán a jelenlétet. Szeretné hangsúlyozni, hogy jegyző asszony és a másik
aljegyző úr, hármasuk, mindenképpen a folyamatosságot próbálja, illetve nemcsak próbálja,
hanem megtesz mindent annak érdekében, hogy a Bizottság mandátumának lejárta után is a
döntésekről a megalakuló új testület és az ünnepséget lebonyolító, akkori vezetés, teljes körű
képet kapjon. Képet kapjon úgy, hogy ő a hivatal részéről határozat nélkül is, amennyiben
úgy van, hogy szükséges, indokolt és az idejük is engedi, akkor természetesen ezt tolmácsolni
fogják az érintettek felé, és jegyző asszony felé is jelzi, hogy ott legyenek a hölgyek. Kéri
Egresi Antal elnök urat, hogy ha nem gond, ezt a határozati formát, esetlegesen, már csak a
betartása okán is mellőzzék.
Egresi Antal: Megköszöni az aljegyző hozzászólását és tájékoztatja a Bizottságot, hogy
egyéb beszámolni valója a rendezvény feladataival kapcsolatosan pillanatnyilag nincs.

4.napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: Kérdezi Mikó Imre bizottsági tagot, hogy van-e kérdése vagy mondanivalója a
napirendi ponttal kapcsolatosan.
Mikó Imre: Köszöni, de nincs kérdése, sem mondanivalója.
Egresi Antal: Kéri a Bizottságot, hogy a hivatali munkatársakra való tekintettel, a Bizottság
hozzon egy határozatot, miszerint a nyári igazgatási szünet ideje alatt a Bizottság a
tevékenységét szünetelteti, így biztosítva azt, hogy a hivatali munkatársak nyugodtan tudjanak
elmenni szabadságra, a Bizottság pedig, ez alatt az időszak alatt nem tartana ülést.
Hozzászólás és kérdés hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint a nyári igazgatási
szünet ideje alatt az Ideiglenes Bizottság szünetelteti a tevékenységét.
Megállapítja, hogy az Ideiglenes Bizottság 2 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
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Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága 34/2019. (VI.26.) határozata az
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tevékenységének átmeneti
felfüggesztéséről
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság, a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünetének időtartama alatt, tevékenységét
felfüggeszti.
Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 15:47
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

