
JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2020. november 03. napján 11.00 órakor, 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott 

rendes, nyílt üléséről 

 

 

Az ülésen megjelentek: 

a bizottság képviselő tagjai:   Egresi Antal 

      dr. Staudt Csaba 

Zimán András Ferenc 

 

nem képviselő bizottsági tagok:  Napholcz József 

      Herling Erik 

      Baucsek Rajmund 

 

Távolmaradását előre jelezte:   Orbán Gyöngyi 

       

    

Tanácskozási joggal részt vettek: 

dr. Szabó Tibor    jegyző 

dr. Veres Anikó    aljegyző 

Babócsi Beáta     osztályvezető 

Köblös Anita     osztályvezető-helyettes 

Haraszti Erika     gazdasági ügyintéző 

Sebők Máté Zoltán    Ifjúsági Tanácsnok 

 

Meghívottak: 

Egresiné Beck Zsuzsanna   I. sz. Összevont Óvoda vezető 

Hatosné Pásztor Gabriella   Napsugár Óvoda vezető 

Ternesz Ferencné    III. sz. Összevont Óvoda vezető 

Hantos-Jarábik Klára    Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetője 

Geiger Tamás     Galéria ’13 vezetője 

Kincses Péter     Soroksári Sportcsarnok vezetője 

 

Az ülést vezette: Egresi Antal a Bizottság elnökhelyettese. 

 

Egresi Antal: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság 2020. november 

03-ai ülését. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Orbán Gyöngyi jelezte távolmaradását. Kéri, 

hogy minden Bizottsági tag kapcsolja be a készülékét. 

 

Utalás a Bizottság határozatképességére:  

A Bizottság elnökhelyettese megállapította, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes.  

 

Egresi Antal: Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért-e a 

Bizottság? Kérdés és hozzászólás hiányában javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 



 

Napirendi pontok: 

1.Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2.Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található 

„Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3.Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés 

módosítására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc 

4.Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6.Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi 

teljesüléséről (23.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7.Egyebek 

8.Javaslat a 2020/2021. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálására (Az Mötv. 

46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett(ek) 

kérésére – zárt ülésen tárgyalandó) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 104/2020. (XI.03.) határozata a 2020. 

november 03-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. november 03-ai ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található 

    „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés 

    módosítására (13.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc 

4. Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére (15.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

    tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

    foglaltak 2020. évi teljesüléséről (23.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Egyebek 



8. Javaslat a 2020/2021. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 

    elbírálására (Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett(ek) kérésére – 

    zárt ülésen tárgyalandó) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Javasolja, hogy a 8. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a Bizottság. 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a 8. napirendi pont „Javaslat a 2020/2021. tanévi 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatelbírálására” c. előterjesztés zárt ülés keretében 

történő tárgyalásának elfogadásáról. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 105/2020. (XI.03.) határozata a „Javaslat 

a 2020/2021. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálására” című 

napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. november 03-

ai ülésén tárgyalandó 8. napirendi pontot „Javaslat a 2020/2021. tanévi Soroksári Tanulmányi 

Ösztöndíj pályázat elbírálására” c. előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Egresi Antal: Ezek után kéri a Bizottságot, hogy most a teljes napirendről szavazzanak. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 106/2020. (XI.03.) határozata a 2020. 

november 03-ai ülés teljes napirendjéről 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. november 03-ai ülésének teljes 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten 

    található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés 

    módosítására (13.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc 

4. Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére (15.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

    tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

    foglaltak 2020. évi teljesüléséről (23.) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Egyebek 



ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN TÁRGYALANDÓ: 

8. Javaslat a 2020/2021. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 

    elbírálására (Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett(ek) 

    kérésére – zárt ülésen tárgyalandó) 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megköszöni az előző ülés óta tett 

fontosabb intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található 

„Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van -e kiegészíteni valója? 

 

Kisné Stark Viola: „Nincs” 

 

Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában javasolja az előterjesztésben szereplő 1. 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 107/2020. (XI.03.) határozata a Budapest 

XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, a Molnár-szigeten található „Tündérkert” 

üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. 

186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú ingatlanokon található „Tündérkert” üzemeltetését 

2021. január 01. napjától a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményén keresztül 

végezze. 

II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 2021. január 01. 

napjával 1 fő gondnoki álláshellyel emelje meg. 

III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és 

Vagyonkezelési Osztályának létszámát 2021. január 01. napjával 1 fő gondnoki 

álláshellyel csökkentse. 

IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal a leltár szerint a 

186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan nyilvántartott 

eszközöket 2021. január 01. napjával adja át a Táncsics Mihály Művelődési Háznak 

V. kérje fel a Polgármestert, hogy tegye meg az I.-II.-III.-IV. pont szerinti döntések 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 



 

 

Egresi Antal: Javasolja az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását is. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 108/2020. (XI.03.) határozata a 83/2020. 

(II.11.), 84/2020.(II.11.) és a 85/2020.(II.11.) határozatokkal módosított, valamint a 

324/2020. (VII.14.) határozattal kiegészített 443/2018. (XI.20.) határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy 2021. január 01. napjával helyezze hatályon kívül a 83/2020. (II.11.), 84/2020. (II.11.) és 

a 85/2020. (II.11.) határozatokkal módosított, valamint a 324/2020. (VII. 14.) határozattal 

kiegészített 443/2018. (XI. 20.) határozatát. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés 

módosítására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van -e kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

dr. Szabó Tibor: „Nincs” 

 

Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában javasolja az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadását. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 109/2020. (XI.03.) határozata a Soroksári 

Sportcsarnok NKft. részére 2020. évben nyújtott támogatási összeg megemeléséről, és a 

2020. évi támogatási szerződés módosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, 

mely szerint:  

„Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Soroksári Sportcsarnok NKft. részére 29/2020. (I.21.) határozatával biztosított 

40.000.000,- Ft támogatási összeget emelje meg, és további 5.000.000,- Ft támogatást nyújtson 

az Önkormányzat költségvetésének Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére. A támogatási 

szerződést a támogatási összeg és annak kifizetése tekintetében módosítsa, és hatalmazza fel a 

Polgármestert annak aláírására.” 

 

 

4. napirendi pont 

Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére (15.) 



Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van -e kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Babócsi Beáta: „Nincs” 

 

Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában javasolja, hogy az előterjesztés határozati 

javaslatának „A” változatát fogadja el a Bizottság. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 110/2020. (XI.03.) határozata az 

óvodapedagógusok illetménykiegészítésére 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy 

I. az óvodákban jelenleg és a jövőben dolgozó, óvodapedagógusok és gyakornokok 

számára „munkáltatói döntésen alapuló, egyéb illetménykiegészítés” jogcímen havi 

bruttó 50.000.-Ft/fő összeget biztosítson 2020. december 01. napjától a jelen 

döntésének módosításáig, vagy azzal ellentétes tartalmú döntésének meghozataláig 

tartó időszakra,  

II. vállaljon kötelezettséget az óvodapedagógusok és gyakornokok számára 

„munkáltatói döntésen alapuló, egyéb illetménykiegészítés” jogcímen havi bruttó 

50.000.-Ft/fő összegre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének terhére,  

III. kérje fel a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2021. évi 

költségvetésben való szerepeltetésére. 

 

 

5. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van -e kiegészíteni valója? 

 

dr. Szabó Tibor: Tisztelt Bizottság a tegnapi napon egy javított, módosított anyagot kapott 

kézhez. Tekintettel arra, hogy a 2000. évi számvitelről szóló törvény elírása miatt szükséges az 

eredetilegleg kiküldött anyagot módosítani. Az alapítványi beszámolók ezen hibás törvényi 

hivatkozását javítani kell. Az első határozati javaslatnál korábban tett, testület által elfogadott 

alapítványi beszámolónál az előterjesztés szöveges részében történt számszaki elírás 

korrigálására kerülne sor. 

 

Egresi Antal: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 3 határozati javaslat van, amennyiben a 

mindenki egyetért ezekről egyben fognak szavazni, de külön-külön határozat fog készülni 

mindegyikről. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2. és 3. határozati 

javaslat elfogadását. 

 



A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 111/2020. (XI.03.) határozata a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. 

törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.) határozatában foglalt döntés 

megerősítéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.) 

határozatában foglalt döntését megerősíti, egyúttal a határozat címében és I. pontjában a „2010. 

évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 112/2020. (XI.03.) határozata a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről 

szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 448/2020. (X.13.) határozat 

módosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a 

számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának 

és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 448/2020. (X.13.) határozat címében és I. 

pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 113/2020. (XI.03.) határozata a Klébl 

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított 

pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi 

C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat módosításáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz 

felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. 

törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítsa. 

 

 

 

 

 

 

6. napirendi pont 



Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi 

teljesüléséről 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Egresi Antal: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van -e kiegészíteni valója? 

 

dr. Szabó Tibor: „Nincs” 

 

Egresi Antal: Kérdés és hozzászólás hiányában javasolja az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 114/2020. (XI.03.) határozata az „állami 

vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 

szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy 

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami 

vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 

szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről 

szóló beszámolót fogadja el, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az 

ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2020. évben is.  

II. kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

 

Egresi Antal: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, közölni 

valója a Bizottsággal? Megadja a szót Geiger Tamás úrnak a Galéria ’13 vezetőjének. 

 

Geiger Tamás: Köszönti a Bizottság tagjait és a jelenlévőket. Örömmel tájékoztat mindenkit, 

hogy elkészült Soroksár első olyan naptára, amit úgy hívnak „Soroksári Művész Naptár”. Ez 

azért lett különleges naptár, mert bizonyos napoknál meg van jelölve, fel van tüntetve, hogy 

Soroksár életében mikor, milyen esemény történt. Az 1848-as nagy tűzvész is benne van. 

„Elégé összefoglaló naptárat sikerül összeállítanom, így a nagy, úgynevezett Koronavírus 

járvány ideje alatt. Nagy szeretettel és odaadással végezte ezt a munkát. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy a naptár már kapható a Hermann ápiszban, a Király Papírban és a Galéria 

’13-ban. Kér mindenkit, hogy népszerűsítsék a naptárat. 1000,-Ft-ért adják, de nem a pénz 

fontos, hanem a „lokálpatriotizmus”. A naptárban megtalálhatók a soroksári művészek 

születésnapjai, korszakalkotók, mint pl. Munkácsy Mihály vagy Táncsics Mihály születésnapja. 

 

Egresi Antal: Ezt a napirendi pontot lezárja. Zárt ülést rendel el.  

 



Felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével – hagyják el a 

helyiséget. 

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való 

részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

 

Z Á R T   Ü L É S 
 

 

 

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Egresi Antal      Herling Erik 

            elnökhelyettes     bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Somfalvai Viktorné 

       titkár 

 

 


