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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. 

Rendezvények 

 

- 2020. február 21-én a Magyar Parasport Napján kerületünk 

bekapcsolódott a LÉLEKMOZGATÓ névre keresztelt programba. 

A III. sz Összevont Óvoda és a Mikszáth Kálmán Általános Iskola egész napos játékos 

sporttal, érzékenyítő beszélgetésekkel és film nézéssel ismertette meg a résztvevőket 

gyerekeket a sérült emberek életével. 

- 2020. február 25-26-án Kosárlabda diáksport bajnokság került megrendezésre a Török 

Flóris és a Páneurópa Általános Iskolában 

- 2020. március 5-én az Asztalitenisz diáksport bajnokság került megrendezésre a Török 

Flóris Általános Iskolában 

- 2020. május 4-én Szent Flórián napján 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének 

megfelelően 10 tűzoltó részére Év Kerületi Tűzoltója cím került átadásra a XX. kerületi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője javaslata alapján 

- 2020. június 8-án beérkeztek XXIII. kerületi Élen a tanulásban élen a sportban kitüntető 

címekre kiírt 2020 évi pályázatok. A díjak átadására a tervek szerint ősszel kerül sor. 

 

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 Képviselő-testület 2020. évi munkatervében április, május és június hónapokra tervezett 

rendes Képviselő-testületi ülésnapokon, valamint ezeken felül .... alkalommal az azonnali 

döntést igénylő (melyek veszélyhelyzeten kívüli időszakban rendkívüli Képviselő-testületi 

ülés összehívását indokolták volna) esetben meghozott polgármesteri döntések előkészítése, 

dokumentálása, közzététele és végrehajtásukban való részvétel a jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően történt meg.  

Ügyviteli területen az előző év ugyanazon időszakához viszonyítva - a veszélyhelyzet 

időszaka alatti személyes ügyfélfogadás szünetelése ellenére - az iktatás és irattározás 

vonatkozásában sem a részfeladatok összetételében, sem azok mennyiségében csupán alig 

érzékelhető (179 db) visszaesés volt tapasztalható: a 2019. március 16 - 2019. június 11. napja 

közötti időszakban 3171 db főszámos és 7207 db alszámos (összesen: 10.378 db), 2020. 

március 16 – 2020. június 11. napja közötti időszakban 2911 db főszámos és 7288 alszámos 

(összesen: 10.199 db) iktatott irat keletkezett.  

A postázási tevékenységben a veszélyhelyzet időszakában az elektronikus kapcsolattartás 

előtérbe kerülésével néhány résztevékenység visszaszorult (így pl. a kerületi kézbesítő 

munkatársak csak a személyes kontaktus mellőzésével kézbesíthető küldemények (sima 

levelek, pandémiás helyzettel kapcsolatos szórólap, egészségügyi védőmaszkok, Soroksári 

Hírlap aktuális lapszámai, gyermekrajz-verseny és az internetes "Ki mit tud" vetélkedő 

nyerteseinek és résztvevőinek küldött ajándékcsomagok stb.) kézbesítését végezték. Ezzel 

egyidejűleg értelemszerűen megnövekedett a postai úton továbbítandó levélpostai 
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küldeményeink száma (a 2020. március 16 - május 11. napjai közötti időszakban a kerületi 

címzetteknek szóló hivatalos, ún. tértivevényes küldemények is postai úton kerültek 

továbbításra), valamint a hivatali kapun és az önkormányzati kapun keresztül érkezett - a 

postázó munkatársak által "központilag" érkeztetett és további ügyintézés céljából az egyes 

szervezeti egységekhez juttatott - küldemények száma is. 

 

III.  

Rendészeti Osztály 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya a 

Képviselő-testület 12/2014. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete alapján 2014. 

szeptember 1. napjával alakult meg. 

 

Az osztály létszáma 2020.06.30-án 32 fő: 1 fő osztályvezető, 1 fő osztályvezető-helyettes, 15 

fő közterület-felügyelő, 4 fő segédfelügyelő, 1 fő mezőőr, 2 fő szabálysértési és közterület-

használati ügyintéző, 1 fő titkársági ügyintéző és 7 fő portás. 2020. év első felében 8 fő 

közterület-felügyelő létesített, illetve 6 fő közterület-felügyelő megszüntette munkaviszonyát. 

Jelenleg 1 fő közterület-felügyelő és 1 fő portás hiányunk van. A hiányzó létszám feltöltésére 

a pályázat kiírásra került.  

 

A közterület-felügyelő feladatai: 

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 

- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében, 

- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 

- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

- közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

- mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése, 

- közreműködés a kerület közterületei használatának és igénybevételének - szerződés 

útján történő – hasznosításában, 

- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések 

ellenőrzésének elősegítése, 

- hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének ellenőrzése, 

- intézkedés üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek elszállításáról. 

 

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések: 

- helyszíni bírság kiszabása 

- a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása 

- szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel 

- közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése 

- a közúti közlekedésben résztvevő, köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, 

várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó 

szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja 

- ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan 

feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető 
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- a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, 

szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, 

bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes 

elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig 

- épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának 

megakadályozása 

- tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása. 

 

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket 

alkalmazhatja: 

- az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi 

kényszert és vegyi eszközt 

- önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot 

- az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében kézbilincset. 

 

2020. I. félévében az általános járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottunk 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 tisztántartási és gyommentesítési kötelezettségének. 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.  

 

 

A közterület-felügyelők által kiszabott bírságok 2020. június 30-ig 

  Helyszíni bírság 

 

Távollétében kiszabott Helyszíni 

bírság 

(2012.évi II tv.224§ KRESZ 

kisebb fokú megsértése) 

ügy 34 db 24 db 

összesen/Ft    760.000,- Ft 635.000, - Ft 

befizetett/Ft     225.000,- Ft 245.000, - Ft 

Közter. szennyezés                       145.000,- Ft - 

KRESZ kisebb fokú 

megsértése 

     15.000,- Ft - 

közösségi együttélés 

szab. megsértése 

      40.000,-Ft  

Köztisztasági szabs.     365.000,-Ft - 

koldulás        10.000, -Ft - 

szeszes ital fogy.      185.000,- Ft - 

 

A kiszabott szabálysértési bírságokat a 2018.évben bevezetésre került NOVA SZNYR 

rendszerben kell rögzíteni, ami az ügyintézőink feladata. 

 

Feljelentéssel 27 esetben éltünk az alábbiak szerint: 

 KRESZ kisebb fokú megsértése miatt 5 eset, 
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Hulladék gazdálkodás megsértése miatt 5 eset,  

Köztisztasági szabálysértés miatt 13 eset, 

Szeszes ital fogyasztás 2 eset,  

személyaz. igazoltatás megtagadása 1 eset 

Önk Rend. megsértése   1 eset 

 

További adatok az osztály tevékenységéről: 

Előállítás: - db 

Értesítő: 8 db 

Ellenőrzés: 5600 esetben 

Közterületen eltöltött óraszám: 9152 óra 

Rendőrséggel közös szolgálat: 1 alkalom 

 

Térfigyelő kamerarendszer: 

2020. I. félévében Soroksáron 60 db térfigyelő kamera segíti a munkánkat. 

A térfigyelő kamerarendszert összesen 6 fő figyeli 0-24 órában, az év minden napján.  

Munkatársaink feladata a térfigyelő kamerarendszer kezelése, bejelentések fogadása, szükség 

esetén az illetékes hatóságok értesítése, az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

 

Az ügyeleten 1067 eset lett rögzítve az alábbiak szerint: 

Felügyelői jelzés: 111 db 

Lakossági bejelentés: 750 db 

Kamerát figyelő munkatárs észlelése: 206 db 

 

 

Az 1067 db intézkedésre kiadott észlelés az alábbiak szerint oszlik meg: 

Közlekedési lámpa hiba: 63 

KRESZ szabálysértés : 61 

Kresztábla sérülés: 11 

Alkoholfogyasztás: 26 

Köztisztasági szabálysértés: 154 

Ebtelep értesítés: 3 

Tetem elszállítás: 28 

Bűncselekmény: 34 

Rendzavarás, csendháborítás : 51 

Mentő értesítés: 15 

Baleset : 25 

Tűz észlelés: 23 

Közszolgáltatók értesítve (ELMŰ, Vízmű, FKF): 16 

Kóbor kutya, chip olvasás: 19 

Helyszínbiztosítás: 0 

Közút: 5 

Bűnmegelőzés : 38 

segítségnyújtás: 473 

környezetkárosítás: 5 

Tobi: 5 

Helpynet: 0 

Rendőri segítséget kértünk (augusztustól):0 

Gk. elszállítás : 12 

 

A Rendészeti Osztály mezőőri szolgálata   

A mezőőrök feladatköre: 
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A termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és 

termékek, felszerelések, eszközök haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, 

földmérési jelek vagyonvédelme a vonatkozó jogszabályok szerint. 

A működési területéhez tartozó termőföldek hasznosításának, illetve a használó (tulajdonos) 

részére előírt növényvédelmi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

Az illegális szemétlerakás megakadályozása, veszett állatok elpusztítása. 

A mezőőrök 7 esetben szabtak ki helyszíni bírságot melyet tovább küldtünk intézkedés 

céljából az illetékes járási Kormányhivatalhoz. Ezen felül a mezőőrök szolgálatuk teljesítése 

során 6 esetben kértek rendőri intézkedést.  

Szemeteléssel kapcsolatban 10 esetben tettek szabálysértési feljelentést, leginkább 

kisebb/nagyobb mennyiségű kommunális hulladék, sitt, kerti nyesedék illegális 

elhelyezéséért, fakivágás miatt. 

 

A közterület-használati ügyintéző feladatköre: 

A közterületek használatával kapcsolatos ügyek teljes körű ügyintézése. Eljár az engedély 

nélküli közterület-használati ügyekben és a közigazgatási hatósági ügyekben, továbbá a 

közterület használati engedélyek kiadásában. Az Osztály feladatkörébe utalt beadványok 

(közérdekű bejelentések, panaszok) és a hatóságok, illetve egyéb szervek megkereséseinek 

kivizsgálása. 

A közterület-felügyelők által kezdeményezett ügyek ügyintézése. 

2020.01.01. – 2020.06. 30. közötti időszakban a közterület-használati ügyintéző feladatkörébe 

tartozó 231 db új közterület-használattal kapcsolatos ügy keletkezett, amelyek az alábbiak 

szerint alakultak: 

 

THB: 24 db 

 

Kiadott közterület használati engedélyek száma: 

Pavilon-előtető:4 db                                       

Konténer, építő anyag: 67 db                            

Mozgóbolt: 3 db          

Zöldség-gyümölcs árusítás: 8 db        

Virág árusítás:2 db            

Árubemutató: 5 db           

Egyéb: 42 db  

Vendéglátó terasz: 3db 

Összesen: 134 db 

 

Az osztályon 69 db üzemképtelen gépjárművel kapcsolatos ügy keletkezett. 

5 esetben az üzemképtelen gépjármű elszállításra került a közterületről a szerződött partner 

telephelyére. 

 

Kösztisztasággal kapcsolatos közigazgatási eljárás 4 db keletkezett. 

 

 

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.  
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V. 

Hatósági és Adóosztály 

 
ADÓ ÜGYEK 

 

Újra indult az ügyfélfogadás Adóhatóságunknál is, több állampolgár jelentkezett olyan 

ügyeivel, amelyet nem tudott a járvány időszaka alatt elektronikusan előterjeszteni. 

Megfigyelhető, hogy elsődlegesen az idősebb korosztályból kerültek ki az első ügyfelek, akik 

főleg talajterhelési díj bevallással kapcsolatban keresték munkatársainkat.  

 

Az ügyfélfogadás keretében adótartozások házipénztáron keresztüli befizetésére is sor került, 

az érintettek előszeretettel vették igénybe a bankkártyás befizetési lehetőséget. A kártyás 

befizetési lehetőséget telefonon érkező megkeresések esetén is propagálunk, ill. fizetési 

felhívási nyomtatványaikba is beszerkesztettük. 

 

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében született kormányzati 

döntés értelmében a végrehajtás felfüggesztésre került ezen időszak alatt. A veszélyhelyzet 

megszüntetését követő 15 napon belül – 2020. július 3. után - azonban újra megnyílt a 

lehetőség a behajtásra.  

 

HATÓSÁGI ÜGYEK 
 

Anyakönyvi ügyek  
 

A 2020. márciusában elrendelt egészségügyi veszélyhelyzet miatt mind a Polgármesteri 

Hivatal Grassalkovich út 170. szám alatti épületében lévő kis házasságkötő terem, mind pedig 

a Hősök tere 13. szám alatti Díszterem bezárásra került, ezért az anyakönyvi eseményeket 

(házasságkötéseket) a Hősök terén található fedett építményben, a Zenepavilonban 

bonyolítottuk le. Fenti időszakban 34 db házasságkötésre került sor ily módon.  
 

 

VI. 

Vagyonkezelési Osztály 

 

A Vagyonkezelési Osztályon történt fontosabb események a 2020. február 22.- június 26. 

közötti időszakra vonatkozóan: 

- a Vagyonkezelési Osztályon történt a veszélyhelyzet alatt a lakosság részéről beérkező 

maszk-, élelmiszer- és gyógyszerigénylések összesítése, és kollégáink részt vettek az 

igénylések teljesítésének koordinálásában, maszkok borítékolásában is  

- Polgármesteri döntés alapján 2020. június 11-én 3 hónap időtartamra bérbe adásra került a 

Szent László u. 16-18. szám alatt található krízislakás  

- sikeresen árverezésre került két önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjoga (Háló u. 

28., Felső Dunasor 29.) és egy önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség (Újtelep u. 6.) 

bérleti joga  

- nyilvános pályázat keretében értékesítésre került a Fővárosi Önkormányzat és Soroskár 

Önkormányzata 3/4 - 1/4 arányú osztatlan közös tulajdonát képező ingatlan a Szentlőrinci 

út mentén, az adásvételi szerződés április 20-án megkötésre került, június 03. napján 

hatályba lépett 

- három, közterület kiszabályozásával érintett ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzat 

kérelmére kisajátítási eljárás került megindításra Budapest Főváros Kormányhivatalánál 
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(2 ingatlant a tervezett vasúti aluljáróval kapcsolatos szabályozás érint, egy ingatlant a 

Völgyhajó utca szélesítése) 

- megtörtént a Segítő Mária kápolnának helyt adó ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba kérése. 

VII. 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

 

Közbeszerzés és Beruházás: 

Beruházás: 

- A Kormány 1262/2020.(V.28.) Korm. határozatában döntött a Gazdaságvédelmi Akcióterv 

keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programjának támogatásáról, mely szerint Önkormányzatunkat az alábbi fejlesztési 

program megvalósítása (tervezési feladat) érdekében 889 000 000 forint összegű támogatás 

illeti meg: 

a) soroksári rendőrkapitányság kialakítása 

b) új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása 

c) új szakorvosi rendelő 

d) többfunkciós közösségi ház kialakítása 

e) Vecsés út-Nagykörösi út összekötését szolgáló elkerülő út 

f) M0 gyorsforgalmi út - Haraszti út összekötő út és híd 

g) Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése 

h) Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése 

i) Molnár sziget megközelítése és az Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának 

elősegítése érdekében új híd építése 

A Korm. határozat értelmében a támogatási előlegként nyújtott támogatás felhasználásának 

és elszámolásának részleteiről a belügyminiszter BMÖGF/683-1/2020. iktatószámú 

támogatói okiratot adott ki. Az Ávr. 7. melléklete szerinti Nyilatkozatot Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 

2020. június 10-én kitöltötte és lezárta. 

- Budapesti Útépítési Program 2019. – I. ütem Vállalkozó: HE-DO Kft. 

o Szőlődomb utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),  

o Elvira utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),  

o Sodronyos utca (Házikert utca – 19698 hrsz),  

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

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

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

o Felső Duna sor kivitelezésére.  

A munkaterület átadás-átvétel 2019. szeptember 23-án megtörtént, a kivitelezés befejező 

szakaszban tart.  

- Budapesti Útépítési Program 2019. – II. ütem Vállalkozó: HE-DO Kft. 

o Derce köz (Szitás utca – zsákutca között) 

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

o Szitás köz (Szitás utca – zsákutca között) 

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

o Hungária köz (Házikert utca – 187246 hrsz között) 

o Kelep utca (Házikert utca – 187252 hrsz között) 

o Orbánhegyi dűlő (Házikert utca – 196542 hrsz között) 

o Zsilvölgy utca (Házikert utca – Szőlődomb utca között) 

A munkaterület átadás-átvétel 2020. április 14-én megtörtént, a kivitelezés folyik. 

A Budapesti Útépítési Program 2019. támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó 

határidő 2020. szeptember 30. 
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- A Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalmozgás 

helyreállítása vis maior támogatásból projekt keretében a hézagos cölöpfal építésével 

kialakításra kerülő partfalstabilizáció kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi 

eljárás eredményesen lezárult. A Magyar Államkincstár folyósította a 44.982.000,- Ft 

támogatást Önkormányzatunk részére.  

- A VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosító számon regisztrált, Dél-pesti kerékpárosbarát 

fejlesztések elnevezésű projektben, a 2016. december 20-án megkötésre került Támogatási 

Szerződés keretében, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

konzorciumi tagként 905.416.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást használhat fel.  

A tervezésre irányuló újabb közbeszerzési eljárás kiírásához a szakmai tartalom - a 

szakmai felügyeletet ellátó Budapesti Közlekedési Központ Zrt. általi jóváhagyását várjuk 

2019. októbere óta.  

Önkormányzatunk elkötelezett a projekt megvalósítására, semmilyen formában nem kíván 

lemondani a nyújtott támogatás felhasználásáról. 

- Elkészült a Budapest XXIII. kerület Tárcsás utca (Grassalkovich út szervízútja és 

Templom utca közötti szakasz) útfelújítása és új csapadék csatorna építése. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének időpontja: 2020.05.07. 

- Átadásra került és megkezdte működését Újtelepen a Dinnyehegyi út 1. szám alatt az új 

gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. 

- Elkészült a Molnár-szigeti volt napközis tábor területén meglévő játszóeszközök alatti 

gumiburkolat. 

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

korszerűsítése során az óvodát leválasztjuk az iskola fűtési rendszeréről. A legszélső, 

északi csoportszobai szárnyban található kívülről megközelíthető kerti tárolót kazánházzá 

alakítjuk, ahol 2db HOVAL TopGas 120 típusú zárt égésterű kondenzációs fali gázkazánt 

telepítünk. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2020. 

augusztus 31. 

- A „TÉR_KÖZ 2018” pályázat nyertes projektje keretében a Molnár-szigeti volt napközis 

tábor és környezetének továbbfejlesztése - IV. ütemében a kalandpark- és vizes játszótér 

telepítésére előkészítésre került a közbeszerzési eljárás.  

 

Beszerzési eljárások 

 

A tárgyi időszakban az alábbi nemzeti értékhatár alatti egyszerű beszerzési eljárások 

kerültek megindításra: 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában, továbbá 

használatában álló építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti 

megrendelések alapján történő elvégeztetése céljából kötendő vállalkozói szerződés. 

- Budapest XXIII. kerület területén (közterület, kül- és belterület) illegálisan lerakott, 

veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása (osztályozása) 

és lerakóhelyre történő elszállítása céljából kötendő vállalkozói szerződés. 

- Új közterület-felügyelői és mezőőri egyenruha beszerzése és az elhasználódott (lejárt 

kihordási idejű) közterület-felügyelői és mezőőri egyenruházat pótlása a 70/2012. 

(XII. 14.) BM rendelet 5. és 6. melléklete alapján. 

- A Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése – IV. ütem 

című városrehabilitációs projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási határain belül 

szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram vételezés 

kiépítés és elbontás, valamint villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása. Ideiglenes 

áramellátást meghaladóan az összes felmerülő szerelési, karbantartási, valamint 

ügyeleti feladatok. 

- Kisteljesítményű és multifunkciós nyomtatók bérlése és karbantartása. 
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- Vállalkozási szerződés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

részére arculati- és kapcsolódó digitális fejlesztések kialakítására. 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeiben található 

klímaberendezések karbantartása és javítása. 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat intézményi épületeiben 

található klímaberendezések karbantartása és javítása. 

- Szállítási keretszerződés számítástechnikai eszközök beszerzésére. 

- Zsilvölgy utcában kerítés- és támfal építési munkák. 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2020. évi 

könyvvizsgálói feladatainak ellátása. 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által biztosított ingyenes 

füzetcsomag a kerület általános iskoláiban tanulók számára. 

 

A tárgyi időszakban az alábbi nemzeti értékhatár alatti közbeszerzési eljárások kerültek 

megindításra: 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén 

Soroksár Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a 

hozzájuk tartozó csapadékvíz- elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, 

úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkáinak 

eseti megrendelések alapján történő elvégzése céljából kötendő szerződés.  

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén 

Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a 

hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan 

parkolók felújítása, javítása, karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján 

történő elvégzése céljából kötendő szerződés. 

 

Előkészítés alatt álló beszerzési/közbeszerzési eljárások: 

- Vállalkozási szerződés őrzés-védelmi, személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátására 

Polgármesteri Hivatal portaszolgálat részére. 

- Bp. XXIII. Harmónia utca -Házikert utca vízellátási egyesített (engedélyezési és 

kiviteli) terveinek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés megkötése. 

- Harmónia u., Kő u. és Könyves utca szennyvízcsatorna engedélyezési terv 

készítéséhez, engedélyeztetéséhez szükséges tervezői szerződés megkötése. 

- Bp. XXIII. Apostolhegy dűlő vízellátás és földút egyesített (engedélyezési és kiviteli) 

tervének készítéséhez, engedélyeztetéséhez szükséges tervezői szerződés megkötése 

- Bp. XXIII. Sportpálya utca vízellátási egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervének 

készítése és a vízjogi létesítési engedély beszerzése. 

- Adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős, teljes adatvédelmi szabályozási 

rendszer. 

- Egészségügyi eszközbeszerzés. 

Épületkarbantartás 

Eddig elvégzett munkák: 

- A Budapest XXIII. kerület Rézöntő u. 20-28. (hrsz:184719/1) szám alatti I. számú 

Összevont Óvoda 1238 Bp., Rézöntő u. 20-28. szám alatti tagóvodájában laminált 

parketta cseréje 2 csoportszobában (75 m2) 

- A Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 297. (hrsz:187926/1) szám alatti II. számú 

Napsugár Óvodában csempeburkolat bontása és újjáépítése 29 m2 felületen 

- A Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 297. (hrsz:187926/1) szám alatti II. számú 

Napsugár Óvoda konyhájában az elszívó rendszer takarítása 
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- A Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti, (hrsz:195271/112) III. sz. 

Összevont Óvoda 1237 Bp., Pistahegyi köz 1. szám alatti tagóvodájában Meglévő 

drótkerítés részleges cseréje (Iskola felőli szakaszon) betonelemes kerítésre 

- A Budapest XXIII. kerület Templom u. 10. (hrsz:184858) szám alatti I. számú 

Összevont Óvoda 1238 Bp., Templom utca 10. szám alatti tagóvodájában kerítés 

részleges cseréje 

- 1237 Bp., Sportcsarnok u. 2. szám alatti ingatlanunkon található Sportcsarnokban 

csőtörés miatti feltárási, javítási és helyreállítási munkák elvégzése 

- A 1239 Bp., Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon a BHTR állomás telepítése kapcsán, 

meglévő betonelemes kerítés bontása, új létesítése 

Előkészítés alatt lévő munkák: 

- A 1237 Bp., Szent László u. 161. szám alatti bérelményi ingatlanban (hrsz: 195271/8) 

elektromos hálózat felülvizsgálata, az elosztódoboz és a kismegszakítók cseréje. 

- 1237 Bp., Sportcsarnok u. 2. szám alatti ingatlanunkon található Sportcsarnokban 

2014-ben telepített küzdőtéri klímák közül az 1-es számú klíma berendezés cseréje. 

- A 1238 Bp., Molnár utca 116-118. alatti Tündérkertben található kültéri törött 

lámpatestek cseréje, az új vizesblokk WC, zuhanyzó helyiségeire ajtóbehúzó szerelése 

- A Budapest XXIII. kerület Templom u. 167. szám alatti I. számú Összevont Óvoda 

1239 Bp., Templom utca 167. szám alatti tagóvodájában üregesedés feltárása. 

- A Bp., XXIII. ker. 186753/3 hrsz-ú ingatlan, (mely természetben a 1239 Bp., Haraszti 

út 30/b szám alatt található és Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önk. tulajdonában áll) 

186751/2 hrsz-ú ingatlannal határos szakaszán kerítés létesítése. 

 

Köztisztasági munkák 

 

Hulladékszállítás: 

Az kerületünk belterületén illegálisan lerakott hulladékokat folyamatosan szállítjuk saját 

autóinkkal és személyzetünkkel, a Gyáli bányába. 

Április 

- Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 4730 kg 

hulladékot szállítottunk április hónapban. 

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

összesen 48 m3 hulladékot szállítottak el április hónapban. 

Május 

- Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 5540 kg 

hulladékot szállítottunk május hónapban. 

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

összesen 72 m3 hulladékot szállítottak el május hónapban. 

Június 

- Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 8410 kg 

hulladékot szállítottunk június hónapban. 

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

összesen 48 m3 hulladékot szállítottak el június hónapban. 

Fentiek alapján, az II. negyedévben az FKF Zrt. által 168 m3, míg a Gyáli lerakóba történő 

elhelyezéssel 18.680 kg illegálisan lerakott hulladék került elszállításra Soroksár 

közigazgatási területéről. 

 

Kaszálás: 

Április hónapban a szerződött partner megkezdte a közterületek és az Önkormányzat 

tulajdonában álló kaszálását, amely folyamatos munkavégzést jelent, vélhetően 2020. 

november hónapig. 
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Júniusi hónapban megkezdték a közterületen dolgozó kollégáink is a közterületi és az 

Önkormányzati tulajdonában álló területek kaszálását. 

 

Tündérkert: 

Május hónapban a Tündérkertben az ütéscsillapító burkolatot új gumiburkolatra cseréltettük. 

 

Az alábbi helyekről történt illegális szemételszállítás: 

1) Vízisport u. 64 (több alkalommal is szállítottunk el hulladékot), 

2) Helsinki út 105., 

3) a volt Kertészeti Tangazdaság területével szomszédos szőlő művelési ágú egyik terület 

(195956/21 hrsz.), 

4) Taling utca, Zsellér dűlő, 

5) Szitás utca, 

6) Felső Duna part, 

7) Helsinki út 146., 

8) Vadevezős utcában (játszótér melletti terület), 

9) Aranykalász u. 5. sz., 

10) Temető soron (a Szentlőrinci úttól kb. 300 méterre), 

11) Káposztásföld utca 1., 

12) Temető sor Szentlőrinci út (erdő), 

13) Stefánia utca 34es szám előtt, 

14) 1239 Budapest, Ócsai út, 

15) Horgász part. 61., 

16) Domonkos u. 1-15., 

17) Ráckevei Soroksári Dunaág 

18) Hunyadi 3. valamint a Grassalkovich aluljáró alatt (több alkalommal is szállítottunk el 

hulladékot), 

19) Prangl és környéke 

20) Vecsés út (több alkalommal is szállítottunk el hulladékot) 

21) Majosháza u. 12 sz., 

22) Köves út 88., 

23) Péterimajori Bekötő út (több alkalommal is szállítottunk el hulladékot), 

24) Felső Duna part, 

25) Budapest, Somberek sor, 

26) Erzsébet utca 29., 

27) M51 út Turi István út leágazásánál, 

28) Temető sor, 

29) Ökörszem köz 2., 

30) Klébl Márton - Telefon dűlő, 

31) Grassalkovich út 261., 

32) Budapest, Túri István út, 

33) Teknő utca 2., 

34) Szigetdűlő kerékpár út mellett, 

35) Mezőlak utca, Szilágyi Dezső utca kereszteződésénél, 

36) Újtelep, Nagyboldogasszony utca, 

37) Dinnyehegyi út és Szentlőrinci út találkozásánál az Újtelepi Református 

Egyházközösség templomával szemben, 

38) Károly köz 2., 

39) Erzsébet utca – Táncsics Mihály utca és a Felső Duna sor között (Seres Domb), 

40) Tusa utca és a Horgász part (több alkalommal is szállítottunk el hulladékot), 

41) Nyír utcai szelektív sziget, 
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42) Budapest, Vadevezős u. 22., 

43) Szitás utca 44. szám, 

44) Tószeg utca - Könyves sarok, 

45) Haraszti út 6., 

46) Zsellér dűlő pékség oldala, 

47) Sebész és Domonkos utca sarok, 

48) Kajak dűlő végén, 

49) Fatimai utca, építési terület közelében. 

 

Intézkedések a pandémia kapcsán 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére, a 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendelettel, 2020. március 12-ei hatállyal veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

Fentiek okán, 2020. március 15-én bezárásra került a Táncsics Mihály Művelődési Ház, 

továbbá további értesítésig Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalában az ügyfélfogadás szüneteltetése került elrendelésre. 

 

2020. március 16-án bezárásra kerültek a kerületi óvodák és a bölcsőde, a játszóterek, a 

kutyafuttató, továbbá a Molnár szigeti Tündérkert is. 

2020. március 25-én megkezdtük a hatósági karanténban lévők ellátásának megszervezését. 

Annak érdekében, hogy a tömeges megbetegedést okozó humánjárványt megfékezzük, 

fentieken túl 2020. április 09-én az Önkormányzat részére tett önkéntes felajánlással, 

megkezdődött az egészségügyi intézmények előtti közterületek (1238 Bp., Táncsics M. u. 

104., 1237 Bp., Dinnyehegyi köz 1., és a Sósmocsár utcai rendelők) és a 66-os, 135-ös busz 

megállóinak heti rendszerességgel történő takarítása. 

 

Szintén önkéntes felajánlással, 2020. április 14-vel megkezdődött a Hősök terei parkbútorok 

(ülőpadok, szemétgyűjtő edények) és egyéb parkberendezési tárgyak (ülőfalak, ivókutak, 

játszó eszközök, kapuk, kilincsek) takarítása. 

 

2020. április 17-vel, az előírásoknak megfelelően megszervezésre és lebonyolításra került az 

első szabadtéri esküvő a Zenepavilonnál. 

 

2020. április 21-vel megkezdtük a szájmaszkok felcímkézését, melyeknek a 

buszmegállókban való kiosztása 2020. április 27-vel megkezdődött. 

Osztályunk a fővárosi küldemények szállításán túl részt vett az élelmiszerek és gyógyszerek 

szállításban, továbbá a jegyzői tájékoztató kiszállításában is, így többek között a 2020. május 

11-én, a COVID 19 tesztre meghívottak részére küldött tájékoztató kiszállításban is. 

 

2020. május 19-én az Önkormányzat fenntartásában lévő játszóterek és a Tündér kert kapuira 

tájékoztatást tettünk ki, mely szerint ezen helyszíneken a szájmaszk használata a 18 életévet 

betöltöttek részére kötelező. 

A kerületi óvodák és bölcsőde 2020. június 02-ai megnyitásához kapcsolódóan vállalkozási 

szerződés került megkötésre az intézmények által jelzett igényeknek megfelelően, a 

szőnyegek tisztítására és a légfertőtlenítés elvégzésére. 

 

Fentieken túl, az óvodák igényeinek megfelelően, kiszállításra kerületek a beszerzett lemosó 

fertőtlenítők, kézfertőtlenítők az alábbiak szerint, továbbá csoportszobánként 1 doboz 

gumikesztyű is. 
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I.sz. Összevont Óvoda    Vírusölő hatású alkoholos felületi fertőtlenítőszer 5 l-es 1 db 

II.sz. Napsugár Óvoda    Vírusölő hatású alkoholos felületi fertőtlenítőszer 5 l-es 1 db.  

  

III. sz. Összevont Óvoda Vírusölő hatású alkoholos felületi fertőtlenítőszer 5 l-es 1 db  

 

Az I.sz Összevont Óvoda részére ebben az időszakban további 120 darab mosható 

szájmaszkot biztosítottunk. 

2020. június 15-én az ügyfélfogadás a jegyzői utasításnak megfelelően ismételten megindult 

a hivatalban. Az intézkedéshez kapcsolódó tájékoztatásokat a hivatali épületekre 

tájékoztatásul kiraktuk, továbbá épületenként 10-10 db maszkot a portákon elhelyeztettünk, 

amennyiben az ügyfelek azzal nem rendelkeznének. 

 

Az állampolgárok egészségének megóvása, a kulturált környezet biztosítása érdekében 

Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén fertőtlenítési gyorsszolgálati 

feladatok ellátására keretszerződés jött létre, mely keretszerződés keretében Vállalkozó 

vállalja, hogy a telefonos bejelentés, illetve megrendelés megtörténtétől számított 3 órán belül 

a fertőtlenítést megkezdi. Ily módon biztosítható, hogy a közterületi bepiszkított padok, egyéb 

helyszínek fertőtlenítése a leghamarabb megtörténhessen. 

E feladatvégzés folyamatosan február végig fog tartani. 

 

VIII. 

Szociális és Köznevelési Osztály 

 

- 2020. február 29. lezárult a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői 

igazgató álláshelyére kiírt pályázat benyújtási határideje. 

- 2020. március 11. átadásra került a 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatti új 

gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. 

- 2020. március 15. lezárult a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft 

ügyvezető igazgató álláshelyére kiírt pályázat benyújtási határideje. 

-  2020. március 20. lezárult a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére ismételten kiírt pályázat benyújtási határideje. 

- 2020. április 14. kidolgozásra és elfogadásra került a veszélyhelyzet miatt munkájukat 

elvesztő soroksári lakosok megsegítésére megalkotott Pandémiás települési támogatás, 

valamint a Rendkívüli települési támogatás éves keretösszegét 57.000,- Ft-ról 114.000,- Ft 

-ra emeltük. 

- Intézményvezetői pályázatok kiírása (Táncscsics M. Művelődési Ház, I.sz. Összevont 

Óvoda) 

- Az osztály folyamatosan koordinálta, bonyolította az idős- és kisgyermekes lakosok 

élelmiszer és gyógyszerigénylését. 

- Óvodák és Bölcsőde újra nyitásával kapcsolatos intézkedések megtétele. 

- Nyári napközis táborral kapcsolatos intézkedések megtétele. 

- COVID 19 vírussal kapcsolatos adatszolgáltatás az EBR42 rendszeren keresztül. 

- Napi adatszolgáltatás az EMMI felé a bölcsőde és óvodák napi gyermeklétszámára 

vonatkozóan. 

- Ingyenes füzetcsomagokkal kapcsolatban az igények felmérése, átadása a Beruházási és 

Városüzemeltetési Osztály részére. 

- 2020/2021 nevelési évre vonatkozóan az óvodák felvételi eljárásában való közreműködés. 

- Köznevelési intézmények pénzügyi adatszolgáltatása 2019. évre vonatkozóan.  

- 2020. év májusi normatíva felméréssel kapcsolatos intézkedések megtétele. 

- Oktatási Hivatal felé adatszolgáltatás küldése a külföldön tartózkodó óvodaköteles 

gyermekek távollétéről. 

- 2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai csoportok számának meghatározása. 
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- Közalkalmazottak jutalmazására javaslattétel. 

- Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére ruhapénz kifizetésével kapcsolatos 

intézkedések megtétele. 

- A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása a telephely 

változás okán. 

- Egészségügyi alapellátást biztosító praxis jog megszerzését segítő támogatásról szóló 

5/2015. (II.27.) Ök.rendelet  módosítása. 

- Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása 

- 2020. június 11. napján rendhagyó módon megtartásra került a Pedagógus nap.  

- Semmelweis napi rendezvény előkészítése, szervezése. 

- 2020. június 20. napján lezárult a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

(magasabb vezető) álláshelyének betöltésére kiírt pályázat. 

- 2020. június 22. napján lezárult az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére kiírt pályázat. 

 

Jegyzői intézkedés: 

- Óvodai felvétellel kapcsolatos szülői fellebbezésre másodfokú döntés előkészítése. 

 

IX. 

Főépítész Iroda 

 

- A Dél-pesti és a budapesti Agglomeráció közlekedési helyzetének megvitatásával 

kapcsolatban megbeszélést tartottunk Taksony, Alsónémedi, Dunaharaszti 

polgármestereinek, valamint a térség országgyűlési képviselőjének részvételével.  

- Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének (TSZT 2017) és a fővárosi rendezési 

szabályzat (FRSZ) felülvizsgálatának véleményezési eljárásában írásos észrevételeket 

tettünk. 
 
 
 
 

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. június 29. 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 


