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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egyes szervezeti egységeinek vezetői által 

elkészített és az elmúlt, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban 

végrehajtott fontosabb intézkedésekről, a Hivatal osztályai által végzett munkáról szóló 

polgármesteri tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 

 

I. 

Jegyzői Titkárság 
Rendezvények, események: 

- Újra összeült a Soroksári Operatív Törzs.  

- Új tanév- és nevelési év kezdés: szeptember 1. napján a Polgármester és az Alpolgármesterek 

ellátogattak a kerületi óvodákba. 

- Szeptember 5. napján Soroksár-Újtelepen felszentelésre került a Református Templom. 

- a Fehérasztal Társaság oszlopos tagjának, Gordos Lászlónak Polgármesteri Elismerés került 

átadásra. 

- Rendhagyó misére került sor szeptember 12. napján a Nagyboldogasszony Főplébánia - 

templomban:, Haydn: Nelson - miséjét a Savaria Barokk Zenekar előadásában hallgatthatták 

meg az érdeklődők. 

- A Soroksári Napok keretében megtartott rendezvények, események:  

 szeptember 23.:Soroksári EMLÉK-KÉPEK fotókiállítás megnyitása a Helytörténeti  

     Múzeumban,  

 szeptember 24: Závorszky-Simon Márton „Új földjeim” c. kiállításának megnyitójára került 

    sor a Galéria ’13-ban 

 szeptember 25: Soroksár Díszpolgára, Soroksárért Érdemérem, az Év Kerületi Polgárőre, 

     Soroksár Sportolója elismerő címek átadása a Táncsics Mihály Művelődési 

     Házban,. 

- Kilencvenedik születésnapja alkalmából Farkas Istvánt köszöntötte Önkormányzatunk nevében 

Sinkovics Krisztián Alpolgármester Úr. 

 

Egyéb tevékenységek, végrehajtott feladatok: 

- Szeptember hónapban elindult Soroksár új honlapja, és új FB oldala. 

- Lakossági bejelentésre átgereblyézték az újtelepi kutyafuttatót. 

- Civil kezdeményezésre megkezdődtek a Tárcsás utcai aluljáró színesre festésének előkészületi 

munkái. 

-    Szeptember 1. napjától a Péteri majorig közlekedik az 54-es busz. 

- A Dobó utca – Grassalkovich utca kereszteződésében, a jobb beláthatóság érdekében korlátozzák 

a parkolást. Ennek köszönhetően a környéken lakók nagyobb biztonsággal tudnak kifordulni a 

forgalmas útszakaszra. 

 

Polgármesteri és alpolgármesteri tárgyalások, konferenciák, fórumok: 

- Tárgyalások a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjével annak érdekében, hogy a Soroksár 

központjába - egy civil szervezet által - tervezett hajléktalanszálló ne valósulhasson meg. Dr. 

Sára Botond úgy határozott, hogy a folyamatban lévő munkálatokat azonnali hatállyal leállítja, a 

tevékenység folytatását megtiltja. 

- A BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság fórumán áttekintettük a két kerületet érintő 

legfontosabb közbiztonsági problémákat. A tanácskozáson részt vett a budapesti 

rendőrfőkapitány is. Szó esett – többek közt – az illegális szemétlerakásról, a közterületi 

kábítószer-fogyasztásról, valamint a hajléktalanhelyzetről is. 

- Gebri Zsanettel, a Galambos János Zeneiskola új igazgatójával találkozott Sinkovics Krisztián 

Alpolgármester Úr, hogy átbeszéljék az intézmény jövőjével kapcsolatos terveit. 

 



 

A Covid-19 koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében végzett tevékenységek: 

 - Speciális fertőtlenítés elvégzése a Polgármesteri Hivatal Polgármester úr által látogatott 

   helyiségeiben.  

 - Az alpolgármestereken, illetve a Polgármesteri Hivatal vezetőin koronavírus-teszt  

   elvégzése, melyek eredménye negatív lett.  

 - Minden hivatali dolgozó részére gyorsteszt rendelése, az Egészségügyi Intézmény 

        munkatársainak közreműködésével a gyorstesztek elvégzése, melyek eredménye minden   

        hivatali dolgozó esetében negatív lett. 

 - A Polgármesteri Hivatalban érintésmentes testhőmérséklet-mérés kötelezővé tétele. 

     - Az óvodákban a kötelező érintésmentes testhőmérséklet mérés kötelezővé tétele minden  

   belépő esetében. Október 1-től valamennyi óvodában biztosítottak ennek feltételei. 

 - Teljes körű fertőtlenítés a Hősök terén 

II. 

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 
 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó 

és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt feladatokat 

folyamatosan, zökkenőmentesen látta el az Osztály.  

A kerületi kézbesítő munkatársak a napi "rendes" levélpostai küldemények mellett - több, mint 

1700 címhelyre - kézbesítették a 75 év feletti soroksári lakosok részére kipostázott támogatás iránti 

kérelem nyomtatványokat. 
 

III.  

Rendészeti Osztály 
 

Augusztus 29. és szeptember 24. között továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk az általános 

járőrszolgálatok során a köztisztasági, közúti közlekedési szabálysértések visszaszorítására, továbbá 

azon ingatlanok feltérképezésére, ahol az ingatlan használója, tulajdonosa nem tett eleget az 

ingatlan és az úttest közötti terület tisztántartásának és gyommentesítésének. Az ingatlanok 

használói személyesen, illetve írásban – a postaládába elhelyezve – figyelmeztetéseket kaptak 

kollégáinktól, közterület-felügyelőink határidő kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot 

megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes volt, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett 

jogszabályi kötelezettségének.  

 

6 esetben szabtunk ki 270.000, - Ft értékben helyszíni bírságot.  

 

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság 1 esetben történt összesen 10.000, -Ft. 

értékben. 

 

2020. augusztus 29. - és szeptember 24. közötti időszakban osztályunk részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 367 esetben történt. 

 

A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben tárolt üzemképtelen gépjárművek 

feltérképezésére és elszállítására. 5 db üzemképtelen gépjármű került feltérképezésre, 

kiértesítésre. 

 

Térfigyelői statisztika: 

Augusztus 29. és szeptember 24. között a térfigyelőink adatai alapján 78 esetben történt lakossági 

bejelentés, közterület felügyelőink 12 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 22 esetben történt 

észlelés. Összesen 112 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint: 



 

Intézkedések augusztus 21-e után hónap 

végéig 

Szeptember 1. és szeptember 24. között
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A rendőrség kérésére 7 alkalommal történt felvétel visszanézés. 

 

Közterület használattal kapcsolatos új ügyek összesen: 39 db 

 

Konténer -építőanyag tárolás: 18 db 

Közterületen tárolt autó: 5 db 

Mozgóbolt: 2 db 

Pavilon: 1db 

Köztisztasági: 10 db 

Egyéb: 3 

 

Távolléti helyszíni bírság: 1 db 
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IV. 

Pénzügyi Osztály 
 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt 

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el az Osztály.  

 

V. 

Hatósági és Adóosztály 

 
ADÓ ÜGYEK 

 

Adóhatóságunk a 2020. évi ellenőrzési tervnek megfelelően helyszíni bejárás keretében 

ellenőrizte az Újtelepen található adóköteles ingatlanokat. A nyilvántartásunkban nem 

szereplő adótárgyak vonatkozásában az ellenőrzési eljárás megindítása iránt már intézkedtünk 

is.  

 

2020. szeptember 15-ével lejárt az önkormányzati adók II. féléves befizetési határideje. 

Nyilvántartásunk szerint szeptember 1-je óta az alábbi befizetések érkeztek adószámláinkra.: 

 

Építményadó számlára:                           689.839.393,- Ft 

Telekadó számlára:                                  266.218.362,- Ft  

Bírság számlára:                                             565.647,- Ft 

Pótlék számlára:                                             652.074,- Ft 

 

Az összesen beérkező több mint 950 M Ft-os befizetés megfelel a féléves elvárásoknak, 

különösen abból a szempontból, hogy adózóink ebben a nehéz járványhelyzetben is eleget 

tettek fizetési kötelezettségeiknek. 

 
HATÓSÁGI ÜGYEK 

 

Anyakönyvi ügyek  
 

Fenti időszakban összesen 15 házasságkötést bonyolítottunk le, melyből 10 esküvő a 

Grassalkovich út 170. épületben, 5 pedig a Díszteremben (Hősök tere 13.) zajlott.  

Az ismételten kialakult vírus-helyzet miatt a 1,5 méteres védőtávolság megtartására 

figyelemmel a 4 fős (Kistermes) esküvőket a Grassalkovich út 170. szám alatti épület belső 

udvarán bonyolítjuk, míg a Dísztermes esküvőknél felhívjuk a házasulandók figyelmét, hogy 

a terem befogadóképessége miatt (eredetileg 50 férőhelyes) a vendégek számát 20-25 főben 

határozzák meg.  
 

 

Helyi növényvédelmi ügyek  
 

A nyári, koraőszi időszakban évről-évre megszaporodnak a parlagfűvel fertőzött ingatlanokra 

vonatkozó eljárások. Idén 2020. július hónaptól kezdődően összesen 34 bejelentés érkezett 

Hatóságunkhoz, melyből 13 esetben felszólítást követően az ingatlanok tulajdonosai eleget 

tettek a parlagfű- és gyommentesítési kötelezettségüknek. 21 ügy még folyamatban van, 

közérdekű védekezés elrendelésére eddig nem került sor.  
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Hagyatéki ügyek 
 

A hagyatéki eljárásról szóló törvény módosítását követően a hagyatékkal érintett ingatlanok 

esetében a jegyzőnek be kell szereznie az ingatlanok adó- érték bizonyítványát, melyeket 

véglegessé válásukat követően (ellene nem fellebbeztek, vagy a fellebbezés elbírálása 

megtörtént) kell az eljáró közjegyző rendelkezésére bocsátani. A hagyatéki eljárások 

ügyintézési határideje 30 nap.  

Sajnos a vidéki településekről érkező adó- érték bizonyítványok elkészítése és megküldése 

akadozva történik, e miatt az ügyintézési határidő csak nehezen, sok esetben egyáltalán nem 

tartható.  

 

VI. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

I. Épületkarbantartási feladatok 

Eddig elvégzett munkák: 

- A Táncsics Mihály utca 104 szám alatti (hrsz:185964/0/A/2) Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézmény homlokzati veszélytelenítés (labilis faldarabok leverése 

ponyva kifeszítése) elvégzésre került. 

 

II. Mélyépítés 

Megrendelés szerint elkészültek a: 

- Tószeg utca (Könyves utca és MÁV Kelebia vasútvonal közötti szakaszon) páratlan 

oldali gyalogjárda felújítási munkálatai, 

- Tószeg utca (Könyves utca és Ugarszél utca közötti szakaszon) rongálódott 

gyalogjárda javítási munkálatai, 

- Vezér utca (Vágóhíd utcából nyíló zsákutca) rongálódott gyalogjárda javítási 

munkálatai. 

 

Megkezdődtek a Tószeg utca (Könyves utca és Ugarszél út közötti szakasz), Ugarszél út 

(Tószeg utca és Szentlőrinci út közötti szakasz), valamint az Orbán utca (Haraszti szervízút és 

Orbán utca lakott területi szakasz) pormentesítési munkái. 

 

Megkezdődtek a Zsarátnok utca (Lovas utcából nyíló zsákutcai szakasz) rongálódott 

burkolatú gyalogjárda átépítési munkái. 

 

III. Köztisztasági munkák 

Hulladékszállítás: 

A tárgyi időszakban, a korábbiakban egyeztetettek alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület 

közigazgatási területének belterületein illegálisan lerakott hulladékok elszállítását 

folyamatosan végeztük és szállítottuk a Gyáli lerakóba (FCC Magyaroroszág Kft.) saját 

autóinkkal és személyzetünkkel. 

 

Augusztus 27 – szeptember 24. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 11370 kg 

hulladék került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján 

összesen 48 m3 hulladék került elszállításra. 
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A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása: 

1) Meddőhányó utca, 

2) Vadevezős utca, 

3) Szigetdűlő középső útja, 

4) Szigetdűlő belső útja, 

5) Vecsés utca, 

6) Turi István utca, 

7) Fatimai utca 

8) Ciklámen utca, 

9) Bólyai utca, 

10) Ugarszél utca 

 

Kaszálás: 

A közterületen dolgozó kollégáink tovább folytatták a közterületi és az önkormányzat 

tulajdonában álló területek kaszálását, gyomlálását, parlagfűmentesítését. 

 

A munkavégzést az időjárási viszonyok függvényében 2020. november hónapig folyamatosan 

végezzük. 

 

Parlagfűmentesítés: 

A közfoglalkoztatás keretén belül dolgozó munkatársak a parlagfűmentesítés során az V. 

ütemben (2020. szeptember 14 - 2020. szeptember 18.) 100 nm2 területen végeztek 

gyomlálási munkát. 

 

Foglalkoztatási adatok: 

Szeptember hónapban 6 közfoglalkoztatotti státuszból 5 főt foglalkoztattunk. Ebből 2 fő 

önkormányzati intézménybe volt kihelyezve, 3 fő pedig a közterületeken végzett munkát.  

 

Szabálysértési eljárás alá vont személyek száma a tárgyi időszakban 3 fő, a bíróság által 

kiközvetítettek száma 3 fő, akiket Önkormányzatunk foglalkoztat. 

 

 „Tiszta Soroksárért Napok” 

2020. ősz 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2020. őszén is meghirdeti a 

„Tiszta Soroksárért Napokat”, melynek célja a lakosság ösztönzése, környezetével szembeni 

igényességének javítása. Az őszi rendcsinálás során a nyárról meg maradt szerves és 

szervetlen eredetű anyagokat gyűjtjük össze, távolítjuk el. A tervezett akcióban – a korábbi 

évek tapasztalatai alapján –  

a közterületeken mintegy 80 köbméternyi szemetet szedünk össze. Mindemellett lakossági 

önerőből az ingatlanok előtt a közterületeken ennek többszöröse is összegyűjtésre kerül. 

 

A „Tiszta Soroksárért Napok” akció keretén belül fásításra is sor kerül, a növényanyag 

igényeket minden évben a helyi települési önkormányzati képviselők gyűjtik össze a 

lakosságtól. Az igénylők részére november 13-án 11:00 – 17:00 óra között kerül sor a fák és 

cserjék kiosztására a képviselők közreműködésével. 

November 14-én (szombaton) szemétgyűjtő akciót szervezünk, melyhez minden társadalmi 

szervezet csatlakozását várjuk.  

Találkozás:  

 - Molnár-sziget a Tündérkert előtt 9:00 órakor 

- Újtelepen a Szentlőrinci út – Dinnyehegyi úr sarkán 9:00 órakor 

A szemétgyűjtéshez szükséges zsákokat és kesztyűt a Polgármesteri Hivatal biztosítja. 
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A Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt 2020. október 26-29. között tervezi a 

kerületben a lomtalanítást, melynek részeként veszélyes hulladék gyűjtésére is sor kerül.  

Amennyiben a tervezett program a vírushelyzet miatt meghiúsulna az FKF Zrt részéről és 

Önkormányzatunknak módjában áll, úgy két helyszínen (Hősök tere katolikus templom 

mögött és a Dinnyehegyi úton a református templom előtti területen) tervezzük a veszélyes 

hulladék gyűjtését 2020. november 14-én 8:00 és 12:00 óra között. 

 

VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 
Vagyonkezelés: 

- Adásvételi szerződést kötöttünk a 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 

161-163. szám alatt található ingatlan 324/13500 tulajdon hányadának megvásárlásáról, az 

Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzése folyamatban van. Az ingatlan további 165/13500 

+ 218/13500 + 218/13500 tulajdoni hányadainak tulajdonosai elfogadták az Önkormányzat 

vételi ajánlatát, az ő adásvételi szerződésük előkészítése folyamatban van. 

 

- 2020. szeptember 10-én Polgármester Úrral, Főépítész Úrral és dr. László Jenő Ügyvéd 

Úrral közösen lakossági fórumot tartottunk a Harmónia utca megnyitása okán a tavalyi évben 

kisajátítással érintett, közös tulajdonban álló ingatlanok tulajdonosainak, melynek során 

felvázoltuk előttük, hogy milyen lehetőségeik vannak a közös tulajdon megszüntetésére. 

 

Beruházás: 

- A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, 1262/2020.(V.28.) Korm. 

határozatában döntött Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

fejlesztési programjának támogatásáról. A Korm. határozat értelmében a programelemek 

előkészítési feladatai központi költségvetési forrás bevonásával valósítható meg. 

A koncepciós-, engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációt magában foglaló 

előkészítési feladatok kiindulási elemeként - a tervezési szerződések közbeszerzéséhez 

szükséges műszaki specifikáció összeállítására -, mérnöktanácsadási szerződés megkötése 

van folyamatban. 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. 

rendeletben értelmében - a jövőbeni együttműködést támogatva, megkezdődtek az 

egyeztetések a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. által, az Önkormányzat részére 

nyújtandó - tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri, valamint 

járulékos közbeszerzési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. 

 A 2019. évi Budapesti Útépítési Program kivitelezése befejező szakaszban tart, a projekt 

keretében Soroksár alábbi 15 utcája kapott szilárd burkolatot: 

 Szőlődomb utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),  

 Elvira utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),  

 Sodronyos utca (Házikert utca – 19698 hrsz),  

 Horgász part (Tusa utca – 186787/1 hrsz),  

 Házikert utca (Sz-O) (Szőlődomb utca – Orbánhegyi dűlő),  

 Házikert utca (S-H) (Sodronyos utca – Hungária köz), 

 Felső Duna sor kivitelezésére.  

 Derce köz (Szitás utca – zsákutca között) 

 Nádor Ödön utca (Jelző utca – Arany János utca között) 

 Szitás köz (Szitás utca – zsákutca között) 

 Taling utca – Selyemkóró köz (Taling utca– zsákutca között) 

 Hungária köz (Házikert utca – 187246 hrsz között) 
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 Kelep utca (Házikert utca – 187252 hrsz között) 

 Orbánhegyi dűlő (Házikert utca – 196542 hrsz között) 

 Zsilvölgy utca (Házikert utca – Szőlődomb utca között). 

- A 2020. évi Budapesti Útépítési Program keretében a Miniszterelnökség 107.250.000,-Ft 

vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Soroksár részére, a Budapest, XXIII. kerület 

Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és felszíni csapadékvíz 

elvezetés kivitelezésére. A Támogatási Szerződés 2020. július 23-án került aláírásra. A 

„Budapest Karmazsin utca útépítés és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás 2020. szeptember 20-án megindítására került. 

- A III. számú Összevont Óvoda Pistahegyi úti tagóvoda épület gépészeti rendszerének 

korszerűsítése során az óvodát leválasztottuk az iskola fűtési rendszeréről. Új kazánház 

kialakításával 2db HOVAL TopGas 120 típusú zárt égésterű kondenzációs fali gázkazánt 

telepítettünk. A kivitelezés befejeződött, az óvoda zavartanul átállt az új rendszerre.  

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - Budapest Főváros 

Önkormányzatának „TÉR_KÖZ 2018” című, kerületi önkormányzatok számára kiírt 

pályázati felhívásán pályázatot nyújtott be a Molnár-szigeti volt napközis tábor és 

környezetének továbbfejlesztésére (IV. ütem).  Támogató a 790/2018.(IX.26.) Főv. Kgy. 

határozatával döntött arról, hogy Önkormányzatunk részére a pályázati dokumentációban 

foglalt városrehabilitációs projekt megvalósításához 100.000.000,- Forint összegű vissza 

nem térítendő támogatással járul hozzá. A 2019. decemberében megkötött Támogatási 

Szerződésben rögzítésre került a támogatás alapját képező kulcsfontosságú projektelemek: 

a kalandpark kialakítása és vizes játszótér telepítése. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési 

eljárás 2020. szeptember 22-én megindításra került.  

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Hősök tere HÉV állomás 

forgalmi épület pénztár helységeiben nyilvános mellékhelység kialakítását kezdeményezte 

a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt-nél. Az átalakítandó helyiségekre bérleti szerződés 

megkötése van folyamatban. Megrendeltük a HÉV jegypénztár épületében kialakítandó 

akadálymentes WC helyiségcsoport kiviteli tervdokumentációjának kidolgozását, melyben 

véglegesítésre kerül a komplett épületgépészeti-, villamos-, akadálymentes-, építészeti 

tervfejezet, a szükséges tartószerkezeti megoldásokkal és a kapcsolódó belsőépítészeti 

átalakítások kidolgozásával.   

- Megrendeltük a Budapest, XXIII. kerület Újtelep Sósmocsár utcai nagyjátszótérre ill. 

közvetlen közelébe telepítendő ideiglenes szaniter helyiség tanulmánytervét. A tervezési 

program a konténer helyszínre adaptálását, közműegyeztetések lebonyolítását, 

közműcsatlakozások terveinek egyeztetését (víz-szennyvízcsatorna-elektromos), 

épületgépészeti tervek (víz, csatornabekötés, temperáló fűtés) kidolgozását, valamint 

elektromos hálózati csatlakozás kiépítésének terveit tartalmazza.  

- Megrendeltük a Budapest, XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti Galéria’13 épületének 

hűtésére szellőzésére vonatkozó épületgépészeti tervek kiviteli szintű kidolgozását. A 

tervezési program a házasságkötő terem, a kiállítóterem és a vezetői iroda egymástól 

független, mesterséges szellőztetését és hűtését dolgozza ki, tartalmazza a helységenkénti 

berendezések gépészeti kiviteli tervét, a szükséges tartószerkezeti megoldások, áttörések 

tervezését, a kapcsolódó építészeti (belsőépítészeti) átalakítások tervezését. 

- A Budapest, XXIII. ker. Sósmocsár utca 1-3. sz. alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 

háziorvosi rendelők akadálymentes megközelítéséhez szükséges rámpa tervezése 

befejeződött, a tervdokumentáció leszállításra került. 
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VIII. 

Szociális és Köznevelési Osztály 
 

Az osztály a következő feladatok végrehajtását kezdte el illetve hajtotta végre: 

• 08. 31.:  

o Közreműködtünk a köznevelési intézmények részére biztosított 

fertőtlenítőszereknek az érintet intézmények részére történő eljuttatásban és a 

kapcsolódó feladatok ellátásában; 

o Megtörtént a Kormányhivatal által elrendelt hatósági karanténban lévő család 

ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtása;  

• 09. 01.: Fővárosi Vízművek tájékoztatóját megküldtük az érintett Intézmények részére; 

• 09.01-től: 

o a 75 év felettiek támogatásával kapcsolatos teendők ellátása elindult  

(adatigénylés, 1752db kérelem kiküldése); 

o folyamatos az önkormányzati intézményekkel a kapcsolattartás, járványügyi 

helyzettel kapcsolatos egyeztetések, megbeszélések;  

• 09.05.: Végrehajtottuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli  

támogatással kapcsolatos feladatokat; 

• 09.09.: Közérdekű adatigényléseket teljesítettünk (határidőben);   

• 09. 18.:  

o Megkezdtük a Karácsonyi élelmiszercsomag előkészítő munkálatait és a 

o Szociális munka napjával kapcsolatos feladatok végrehajtását továbbá 

o elindítottuk a Nyugdíjas karácsonnyal kapcsolatos adatbekérések előkészítését. 

 

IX. 

Főépítész Iroda 
 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

ellátandó és a képviselő-testület által meghatározott, az önkormányzat által önként vállalt 

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Főépítészi Iroda.  
 

X. 

Belső ellenőrzési egység 
 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt 

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Belső ellenőrzési egység.  
 

Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 81. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 

 

Budapest, 2020. szeptember 28. 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 


