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 Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester jogosult 

döntést hozni. 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

elkészített és az elmúlt, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés napja 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. 

Polgármesteri Kabinet 
 

2021. február 2. 

A Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

képviseletében Szabó Gyula 3 db szén-monoxid és 7 db füstjelző készüléket adott át. 

2021. február 8. 

Új arculattal indult el a Soroksári Hírlap, valamint megkezdte működését az új Soroksár TV online 

csatornája. 

2021. február 11. 

A Tündérkertben épülő kalandpark és vizes játszótér bemutatása. 

2021. február 19. 

A 90 éves Pribilla István köszöntése. 

2021. február 22. 

Az online farsangi jelmezverseny győzteseinek köszöntése. 

2021. február 23.  

Online kérdőív a kerület közlekedési infrastruktúrájának javítása érdekében 

2021. február 24. 

A 95 éves Forgó Józsefné köszöntése. 

2021. február 25. 

- Online fogadó óra 

- A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. 

- Személyes egyeztetés az Állami Számvevőszéknél (Polgármester, Jegyző, Jogi és Személyügyi 

osztályvezető részvételével) 

 

Polgármesteri Kabinet - Szervezési Csoport 
 

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 látták el a Csoport munkatársai.  

A veszélyhelyzetre való tekintettel meg nem tartható Képviselő-testületi és bizottsági ülések helyett 

az ún. "Polgármesteri döntésnapok" előkészítése során az előterjesztések a Képviselő-testület tagjai 

részére elektronikus úton, a Képviselői Testületi Tár felületen keresztül kerülnek megküldésre. Az 

előterjesztések, a Polgármesteri döntésnapokról készített - a Képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvet helyettesítő, a polgármesteri döntéseket is tartalmazó - Emlékeztetők változatlanul 

közzétételre kerülnek az Önkormányzat hivatalos honlapján. 

A jelen tájékoztatással érintett időszakban ügyviteli területen végrehajtásra kerültek az 

önkormányzati adók befizetéséhez szükséges (az ASP rendszerben automatizált iktatási folyamat 

útján beiktatott) adószámla kivonatok iktatásához kapcsolódó feladatok (papíralapú ügyiratok 

előállítása), valamint a kerületi kézbesítők és szüksége szerint a Magyar Posta Zrt. útján megtörtént 

ezek kézbesítése is.  

 

 

 



 

II.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 
2021. január 30. és február 25. között az általános járőrszolgálatok során továbbra is 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 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.  

 

2021. január 30. és február 25. közötti időszakban osztályunk részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 653 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: 

2021. január 30. és február 25. között a térfigyelőink adatai alapján 56 esetben történt lakossági 

bejelentés, közterület felügyelőink 11 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 11 esetben történt 

észlelés. Összesen 78 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint: 

 

Intézkedések február 1-től a hónap végéig 
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Tobi

Helpynet

Rendőri segítséget kértünk

Bűnmegelőzés

segítségnyújtás

környezetkárosítás

Kóbor kutya, chip olvasás

Helyszínbiztosítás

Közút

Baleset

Tűz észlelés

Közszolgáltatók értesítve 

(ELMŰ, Vízmű, FKF)
0

Rendzavarás, csendháborítás

Mentő értesítés

KRESZ szabálysértés

Kresztábla sérülés

Gk. elszállítás

Intézkedés

Közlekedési lámpa hiba

Alkoholfogyasztás

Köztisztasági szabálysértés

Ebtelep értesítés

Tetem elszállítás

Bűncselekmény

   
    

 

A rendőrség kérésére 7 alkalommal történt felvétel visszanézés. 

Helyszíni bírság kiszabása 13 esetben történt összesen 100.000, -Ft. értékben. 

1 esetben éltünk feljelentéssel koldulás miatt, 1 esetben pedig a KRESZ kisebb fokú 

megsértése miatt. 

Közterület használattal kapcsolatos ügyek összesen: 15 db 

Konténer -építőanyag tárolás: 5 db 

Pavilon: 10db 

 

III. 

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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IV. 

Hatósági és Adóosztály 

 
ADÓHATÓSÁGI ÜGYEK 

 

Az idén először csak helyi építmény- és telekadó adónemben küldtük ki az adószámla 

kivonatokat, mivel a gépjárműadó feladatokat 2021-től a NAV látja el. Sok adózó érdeklődik 

telefonon, hiányolják a gépjárműadó csekkeket és csak ekkor szereznek tudomást a 

jogszabályi változásról. Következésképp arra lehet számítani, hogy sok gépjárműadó befizetés 

fog márciusban önkormányzatunkhoz érkezni, amelynek tovább utalásáról adóhatóságunknak 

kell intézkednie. A 2020. december 31-ig még fennálló tartozásokat továbbra is 

adóhatóságunk köteles behajtani, amelyből érkező esetleges bevételek utalásáról a MÁK-tól 

kapott e heti tájékoztatás alapján vagyunk kötelesek eljárni. 

 

Adóhatóságunk feladata az önkormányzati adók befizetéséhez szükséges adószámla 

kivonatok és a hozzátartozó csekkek elkészítése, borítékolása, azaz feladásra előkészítése. Az 

összesen 3385 db számlakivonatból 714 adóívet elektronikusan küldünk ki a cégek részére, 

amely feladat még folyamatban van. Csekket kizárólag magánszemélyek részére postázunk, 

amelyből – figyelembe véve, hogy most küldjük ki a szeptemberben befizetendő csekkeket is 

– 3900 db készült, 15000 db-bal kevesebb, mint tavaly.   

 

A mezőőri járulék megfizetésére kötelezetteknek 2021. január 31-ig lett volna kötelezettsége 

a bejelentést benyújtani. Sajnos csak 33 db bejelentés érkezett, amely a kerület külterületi 

földterületei tekintetében nagyon alacsony számnak minősül. A hiányzó bejelentések pótlása, 

azaz a kiértesítések megkezdése érdekében megkereséssel éltünk az illetékes Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztálya felé. 

 
HATÓSÁGI ÜGYEK 

 

Helyi és munkáltatói támogatási ügyek 
 

A Képviselő-testület 2021. évben is biztosította a helyi támogatáshoz szükséges anyagi 

fedezetet. A lakosság részéről helyi támogatásra 25 db kérelem benyújtása történt meg, 

várható igény összesen: 34.000.000,-Ft. A már visszatörlesztett helyi támogatások, 

munkáltatói és közalkalmazotti kölcsönön jelzálogjog törlésére vonatkozó törlési engedélyek 

kiállítása folyamatosan történik. 

 

Kereskedelmi, Ipari ügyek 
 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet 2021. január 1-jétől hatályos módosulásai alapján a 2021. január 1-ig bejelentett 

vendéglátó üzletek esetében a kereskedő 2021. március 31-ig köteles bejelenteni az általa 

üzemeltetett vendéglátóhely üzlettípusát. A jogszabály tizenegy különböző típust nevez meg: 

étterem, büfé, cukrászda, kávézó, italüzlet bár, zenés-táncos szórakozóhely, 

munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, gyorsétterem, rendezvényi étkeztetés, 

alkalmi vendéglátóhely, mozgó vendéglátóhely. A kerületben működő vendéglátóhely 

üzemeltetőket fenti jogszabályváltozásról, valamint bejelentési kötelezettségükről 

tájékoztattuk. 

 

Eleget tettünk továbbá a KSH/NTAK felé 2021. február 26-áig fennálló adatszolgáltatási 

kötelezettségünknek a szálláshelyek tekintetében. 
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Állattartási ügyek 
 

A kisállat-tetem elszállításra a Polisz Biztonsági Kft.-vel egy évre kötött szerződés 2021. 

március 31-én lejár, ezért kiküldésre kerültek az árajánlatkérések. Összesen 5 db megkeresést 

küldtünk ki. 

 

V. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 

I. Épületkarbantartási feladatok 

Eddig elvégzett munkák: 

- I. összevont óvoda Csillag u. tagóvodájában trafós izzó csere, bejárati ajtó vasalati zár 

cseréje 

- II.sz összevont óvoda napsugár tagóvodájában lépcső csúszásgátlóval való ellátása 

- Táncsics Mihály Művelődési ház / Grassalkovich u.122-124/ bejáratánál lámpa szerelése 

- SZGYI / Grassalkovich u 104/ szám alatti intézményben wc és zuhanyzó dugulásának 

elhárítása 

- Gyermekorvosi rendelő / Dinnyehegyi köz 1./ kiszakadt bejárati ajtó helyreállítása 

- SZGYI  Grassalkovich u. 104. Zuhanyzó és wc-ben dugulás elhárítása 

- Polgármesteri Hivatalban Grassalkovich út 162. szám alatti székhelyének II. emeletén 

folyosó és mellékhelyiségek tisztasági festése 

- A Polgármesteri Hivatalban Grassalkovich út 162. szám alatti székhelyének II. emeletén a 

Személyügyi osztály két irodájának tisztasági festése 

- A Táncsics Műv. Házban a recepció, valamint az aulában három fal átfestése 

- A Táncsics Műv Ház színpad feletti beázás elhárítása 

- I számú Óvoda Csillag utcai tagóvodájában bejárati kapu megjavítása, elektromos 

rendszerének helyreállítása 

 

II. Mélyépítés 

Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 15 db. 

Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 3 db. 

 

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. 

2021. január 26 – 2021. február 24. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 10330 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 48 

m3 hulladék került elszállításra. 

 

A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása: 

1. Őrgébics utca, 

2. Közös legelő dűlő, 

3. Karmazsin utca, 

4. Vecsés út, 

5. Ugarszél utca, 

6. Bolgárkertek, 
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7. Temető sor, 

8. Bólyai utca, 

9. Szérűskert utca 

10. 501-es dűlő 

11. Telefon dűlő 

(a felsorolás nem teljeskörű). 

 

Foglalkoztatási adatok: 

Tárgyhónapban 6 közfoglalkoztatotti státuszból 5 főt foglalkoztattunk. Ebből 2 fő 

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

Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 6 volt, a bíróság által 

kiközvetítettek száma 5 fő, akiket Önkormányzatunk foglalkoztat. 

 

VI. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 
Vagyonkezelés: 

- Telekalakítási és adásvételi és csereszerződést kötöttünk a Sínpár utca – Szitás utca 

közötti terület szabályozási tervnek megfelelő rendezése, a szükséges közterületek 

kialakítása érdekében. Ezzel megkezdődött egy kiemelten fontos településrendezési cél 

végrehajtása, ugyanis a tervezett vasúti-közúti aluljáróhoz vezető úthálózat Grassalkovich 

út – Pályaudvar sor közötti szakaszának hiányzó részén kialakításra kerül a Sínpár utca 

vonalán majdnem egészében az a megfelelő szabályozási szélesség, ami a tervezett 

gyűjtőút megvalósításához szükséges, egyúttal a Selyemkóró köz – Középtemető utca – 

Középkert utca közötti terület rendezése is megtörténhet. 

- Megvásároltuk a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan további 165/13500 

tulajdoni hányadát, így az önkormányzat tulajdoni hányada az ingatlanban már 

10608/13500. 

 

Beruházás: 

- A Kormány 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatában, egyes települési önkormányzatok 

kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása címmel döntött Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak 

támogatásáról, mely szerint Önkormányzatunk 4 500 000 000 forint összegű, vissza nem 

térítendő támogatást kapott. A kerület számos pontján kialakítandó új LED-prizmasoros 

gyalogátkelő helyek-, kerékpáros- és gyalogutak-, valamint szilárdburkolatú út- és 

csapadékvíz elvezetés tervezésre irányuló közbeszerzési eljárások műszaki szakmai 

anyagának összeállítása folyik. 

- A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, Soroksár fejlesztési programelemek 

előkészítési feladatai megvalósítása érdekében Önkormányzatukat 889 000 000 forint 

összegű támogatásban részesítette.  

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

rendeletben értelmében - a jövőbeni együttműködést támogatva, egyeztetések folynak a 

Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. által, az Önkormányzat részére nyújtandó - 

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

közbeszerzési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.  

A magasépítési-, és mélyépítési fejlesztési programelemek tekintetében a tervezési 

feladatokra kiírandó közbeszerzési dokumentáció műszaki része összeállításra került. 

- A 2019. évi Budapesti Útépítési Program kivitelezése befejeződött, a projekt keretében 

Soroksár 15 utcája kapott szilárd burkolatot. A GF/JSZF/103/3/2019 számú támogatási 

szerződés IV. pontja szerint, a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban 
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felmerült valamennyi költség tekintetében összeállított pénzügyi elszámolás és szakmai 

beszámoló 2020. november 25-én benyújtásra került a Miniszterelnökséghez. 

A Miniszterelnökség Biztosi Titkársági Főosztálya SZKMB/8/1 (2021) iktatószámon 

2021. január 27-i keltezéssel hiánypótlási felhívást küldött részünkre, melynek teljesítése 

folyamatban van. 

- 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. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést 

kötöttünk a HE-DO Kft-vel, a munkaterület átadása 2020.10.29-én megtörtént, a 

kivitelezési munkálatok folynak. 

- A Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztésére (IV. ütem) 

elnevezésű, „TÉR_KÖZ 2018” című pályázatunk keretében közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötöttünk a ZÖFE Kft-vel. 

A munkaterület átadás 2020. 11. 03-án megtörtént, a kötélrendszerű játszóvár megépült, a 

vizes játszótér telepítése folyik.  

- A Hősök tere HÉV állomás forgalmi épület pénztár helységeiben nyilvános mellékhelység 

kialakítás munkakezdéssel kapcsolatos körülmények megteremtése végett a MÁV-HÉV 

Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztálya 2021.01.26-án gondoskodott a 

forgalmi épület pénztár helyiségének kiürítéséről. 2021. február 12-én a bérlemény 

birtokba adása megtörtént. A kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás előkészítése folyik.  

- Az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

IV/2268/2020/EGST számú támogatói okirattal támogatásban részesítette 

Önkormányzatunkat. Az eszközök beszerzésére megindult a közbeszerzési eljárás, az 

orvostechnikai szakértői feladatok ellátására megbízási szerződést kötöttünk H-

PROFICON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. 

- A Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” 

című pályázaton történő részvételhez, a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 279. 

szám alatti (hrsz: 187926/1) II. számú Napsugár Óvoda főzőkonyha korszerűsítés 

tárgyban, megkezdődött a műszaki dokumentáció összeállítása. A pályázat elektronikus 

benyújtásának határideje: 2021. április 15. 

- A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása 2021” című pályázaton történő részvételhez, a Budapest, XXIII. kerület 

Grassalkovich út 279. szám alatti (hrsz: 187926/1) II. számú Napsugár Óvoda fenntartási 

költségét célzó fejlesztése – fűtéskorszerűsítés tárgyban, megkezdődött a műszaki 

dokumentáció összeállítása. A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 2021. 

március 12. 12:00. 

 

VII. 

Szociális és Köznevelési 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 a Szociális és Köznevelési Osztály. 

 

VIII. 

Főépítész Iroda 

 
Részt vettünk a Budapesti Közlekedési Központ által megszervezett, közlekedési kérdések 

megvitatásával foglalkozó Balázs Mór Klub első, MS Teams kommunikációs csatornán 
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megtartott online egyeztetésén. A konferencián bemutatásra kerültek a fővárosi Aktív és 

Mikromobilitási Stratégia (AMS) tervezett intézkedései. 

 

IX. 

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 érintett időszakban a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán van folyamatban – az éves 

ellenőrzési tervben tervezett időkeret terhére – tanácsadási tevékenység.   

 

Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.  

 

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

foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 

 

Budapest, 2021. március 1.  

 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 


