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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület 2020. február 11. napján megtartott ülésére beterjesztett 

tájékoztatómban a 2020. január 23. napjáig végzett feladatokról, rendezvényekről, 

eseményekről adtam tájékoztatást. 

Jelen tájékoztató keretében a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egyes szervezeti 

egységeinek vezetői által elkészített, a 2020. január 24 – 2020. február 21. napjai közti 

időszakban végrehajtott fontosabb intézkedésekről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységei által végzett munkáról szóló polgármesteri tájékoztatást terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé, az alábbiak szerint: 

 

I. 

Rendezvények 

 

- Január 28. Állampolgársági eskütétel volt a Polgármesteri Hivatalban.  

- Január 29. Tiszán innen-Dunán túl népdaléneklési verseny volt a Grassalkovich Antal 

Általános Iskolában 

- Január 30. Német nyelvű vers- és prózamondó verseny volt a Táncsics Mihály 

Művelődési Házban 

- Február 2. Nemzetközi Teremlabda Bajnokságra került sor a Soroksári Sportcsarnokban 

- Február 3. Véradás volt a Polgármesteri Hivatal Nagytermében 

- Február 5. A Málenkíj robot 75. évfordulója alkalmából az Örök tél című film vetítésére 

került sor a Táncsics Mihály Művelődési Házban 

- Február 7. Szentlőrinci úton közúti ellenőrzés volt a Rendészeti Osztály 

közreműködésével 

- Február 8. Sváb bál volt a Táncsics Mihály Művelődési Házban 

- Február 11. Szépolvasási verseny volt a Táncsics Mihály Művelődési Házban 

- Február 13. Bakallár József és Bartl József festőművészek kiállításának megnyitója volt a 

Galéria ’13-ban. A rendezvény keretén belül posztumusz Soroksár 25 éves érmet 

adományozott Bese Ferenc polgármester úr. 

- Február 17. Földrajz verseny volt a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában 

- Február 20. Angol felnőttképzés tanóralátogatása volt (vegyes korosztály) a Grassalkovich 

Antal Általános Iskolában 

- Február 21. Magyar Parasport Napja alkalmából Lélekmozgató program volt a III. Számú 

Összevont Óvoda nagycsoportosaival. 

 

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 látták el az Osztály munkatársai. A napi 

munkafolyamatok ellátása mellett határidőben eleget tettek az Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásáról szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. 

rendeletben a helyi önkormányzatok számára is előírt hatósági statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettségnek. A Soroksári Hírlap februári lapszáma 2020. február 21. napján érkezett a 

Polgármesteri Hivatalba, terjesztését 2020. február 22. napján kezdték meg az e feladattal 

megbízott munkavállalók.  
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III.  

Rendészeti Osztály 

 

Január hónapban az általános járőrszolgálatok során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak 

a köztisztasági, közúti közlekedési szabálysértések visszaszorítására, továbbá azon ingatlanok 

feltérképezésére, ahol az ingatlan használója, tulajdonosa nem tett eleget a síkosság 

mentesítésére. 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.  

 

Február 6-án a Vasfű utca 29. szám alatt található ingatlannál tűz keletkezett. A helyszínen a 

Soroksári Rendőrőrs rendőreinek munkáját segítettük a helyszín biztosításával. 

 

Február 7-én a Szentlőrinci út és Könyves utca kereszteződésénél ellenőriztük a 

tehergépjárművek behajtási engedélyét Horogh Zoltán rendőr őrsparancsnok úrral, a 

Soroksári Rendőrőrs járőreivel, valamint Sebők Máték képviselő úrral közösen.  

 

Február 18-án 18:05 perckor érkezett lakossági bejelentés, mely szerint egy két év körüli 

kisgyermek egyedül sétál a Grassalkovich úton Soroksár felsőnél. A kamera felvételt 

kimentése megtörtént és átadásra került a rendőrségnek további intézkedés céljából. 

 

Február 18-án 4 db üzemképtelen gépjármű került elszállításra. 

 

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 látták el az Osztály munkatársai.  
 

 

V. 

Hatósági és Adóosztály 

 
ADÓ ÜGYEK 

 

A BM Központi Gépjármű Nyilvántartás 17050 db gépjármű tulajdonjogát jelentette Soroksár 

illetékességi területére, amely természetesen tartalmazza nagy gépjárműparkkal rendelkező 

cégeink tehergépjárműveit is. Adóhatóságunk tavaly csatlakozott az ASP elnevezésű új 

könyvelő programhoz, amelynek segítségével a 17 ezer gépjárműből automatikusan 14538 

gépjármű került beazonosításra. A kerületből elköltözött, illetve forgalomból kivont 

gépjárművek miatt 1827 db került törlésre, ezért a különbözetként mutatkozó csupán 685 

gépjármű esetében volt szükség az egyedi beazonosításra. A két napon át tartó munka után 

mondhatjuk el, hogy megnyitottuk az új évet a gépjárműadóztatási feladatok szempontjából. 

 

A helyi építmény- és telekadó, valamint a gépjárműadó befizetésének határideje 2020. 

március 15. és szeptember 15. Adóhatóságunk feladata az önkormányzati adók befizetéséhez 

szükséges adószámla kivonatok és a hozzátartozó csekkek elkészítése, borítékolása, azaz 

feladásra előkészítése. Az összesen 8103 db számlakivonatból 1097 adóívet elektronikusan 

küldünk ki a cégek, illetve azon magánszemélyek részére, akik elektronikus kapcsolattartást 
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kértek adóhatóságunktól. Csekket kizárólag magánszemélyek részére postázunk, amelyből – 

figyelembe véve, hogy most küldjük ki a szeptemberben befizetendő csekkeket is - 19163 db 

készült. A számlakivonatokat helyi kézbesítők segítségével postázza Hivatalunk, részükre 

2358 db tértivevényes és 6159 db tértivevény nélküli küldemény kerül átadásra. Gépjárműadó 

határozatot csak azon tulajdonosoknak küldünk, akiknek tavalyi évhez képest változott az adó 

összege, részükre összesen 3758 db határozat készült.  

 

HATÓSÁGI ÜGYEK 
 

Helyi támogatás  
 

A Képviselő-testület helyi rendelete alapján minden évben január 1-31. közötti időszakban 

van lehetőség a helyi támogatás iránti kérelmek benyújtására. (2020-ban a Képviselő-testület 

25.000.000,- Ft összeget állapított meg költségvetésében erre a célra.) Határidőben, január 31-

ig 28 db kérelem benyújtására került sor, összesen 34.000.000,- Ft értékben. Jelenleg a 

kérelmek ellenőrzése van folyamatban annak figyelembe-vételével, hogy azok a helyi 

rendeletben foglalt követelményeknek megfelelnek-e. Szükség esetén hiánypótlási 

felhívásokat bocsátottunk ki. A Képviselő-testület áprilisi ülésén bírálja el a beérkezett 

kérelmeket.  

Építéshatóság  
 

Jogszabálymódosítás következtében 2020. március 1-től az építéshatósági igazgatási 

feladatok átkerülnek a Kormányhivatalhoz. A Képviselő-testület által tárgyalt, erre vonatkozó 

megállapodás aláírása megtörtént.  
 

 

VI. 

Vagyonkezelési Osztály 

 

Beadásra került a földhivatalhoz az Újtelep út 195271/6. hrsz. szám alatti ingatlan („Drakula-

ház”) vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó kérelem. 

 

Megkezdődött a vételi ajánlatok kiküldése a Völgyhajó utca szélesítéséhez szükséges 

szabályozással érintett ingatlanok tulajdonosainak. 

 

 

VII. 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

 

Közbeszerzés és Beruházás: 

Elkészült az Újtelepen a Dinnyehegyi út 1. szám alatt található társasházban bérelt 60 m2 

alapterületű, valamint 61 m2 alapterületű földszinti üzlethelyiségek gyermekorvosi rendelővé 

és védőnői szolgálattá történő átalakítása, valamint a működéshez szükséges bútorok és 

eszközök leszállítása. A működési engedély beszerzése folyamatban. 

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.  

Budapesti Útépítési Program 2019. – I. ütem (776.282 eFt+ÁFA) 
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Vállalkozási szerződést kötöttünk a HE-DO Kft-vel 2019. szeptember 05-én az útépítési 

munkálatok I. ütemére: 

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 kivitelezési 

munkálatok folynak.  

      Budapesti Útépítési Program 2019. – II. ütem (820.957 eFt+ÁFA) 

A kivitelezésre irányuló, „Keretmegállapodás keretében útépítési munkák II.” tárgyú 

szerződés megkötése folyamatban van. 

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 Budapesti Útépítési Program 2019. támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó 

határidő 2020. június 30. 

 

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 támogatás elszámolása 2020. február 3-án benyújtásra 

került a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. Budapest 

Főváros Kormányhivatala utólagos helyszíni vizsgálatot tartott 2020. február 12-én a vis 

maior esemény érintett helyszínén. 

 

Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti Gondozóházba 2020. január 31-

én leszállításra kerültek a szanatóriumi ágyak, éjjeliszekrények, matracok, kapaszkodók. A 

működéshez szükséges bútorok és eszközök megrendelésre kerültek, a működési engedély 

beszerzése folyamatban. 

 

Budapest XXIII. ker. Soroksár Orbán utca (196556/6 hrsz – Á32 átemelő között) 

ivóvízellátásának kiépítésére vállalkozási szerződést kötöttünk 2019. december 19-én. A 

munkaterület átadás 2020. január 14-én megtörtént, a kivitelezés folyik. 

 

Budapest XXIII. kerület Tárcsás utcában (Grassalkovich út szervízútja és Templom utca 

között) útfelújítási és új csapadék csatorna építésével kapcsolatos kivitelezési munkák 

tárgyában vállalkozási szerződést kötöttünk. A munkaterület átadás időpontja: 2020. 

február 5., a teljesítési határidő: 2020. április 30. 
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Köztisztaság, illegális szemétszállítás: 

 

Probléma helyszíne Probléma Intézkedés 

Tusa utca és Horgászpart 

sarkán. 

Kérjük szíveskedjenek megszüntetni az illegális 

szemétlerakó helyet  
Elszállításra került 

Csendes utca 1-nél hat zsák 

zöldhulladék van lerakva 

Kérem szíves segítséged a hulladék 

elszállíttatásában, melyet előre is köszönök. 

Elszállításra került 

7 zsák 

Káposztásföld utca 2-vel 

szemben található trafóház 

mögött  

Elhagyott hulladék Elszállítottuk 

Hunyadi János u. 2 Illegális hulladék Elszállításra került 

Déli temető utca 

„megszokott„ része 

Kérem a segítségét, hogy a több hete a Déli temető 

utca „megszokott” részén felgyülemlett kommunális 

szemetet elvitetni szíveskedjenek. 

Elszállításra került 

Budapest, Meddőhányó u. 

33, 1238 Magyarország  

Valaki úgy találta helyesnek, ha az út menti árokba 

dobja elbontott gipszkartonozását és még jó pár 

dolgot. Hiba volt. 

Elszállításra került 

Budapest, Majori út 45, 

1238 Magyarország 

Egy család a gazdasági fejlődés eredményeképp 

felújította házát, fürdőszobáját. Gondolván, hogy 

másnak még jól jöhet az ő régi sarokkádjuk, 

miegyebük, ezeket jól látható köztérre helyezték ki 

hónapokkal ezelőtt, ám azóta sem vitte el senki a 

hulladékot onnan. Pedig jó lenne. 

FKF Zrt. 

Elszállította 

Soroksár Szigetdűlő belső 

útja és a Szigetdűlő 

középső útja 

kereszteződésénél a 

Dunapart felé kb 15 

méterre 

2019 dec 13-án bejelentettem az alábbi illegális 

szemétlerakást, de sajnálattal látom, hogy 

semmilyen intézkedés nem történt!  

Az illegális szemét viszont egyre nő, mert azóta 

egyre több szemét kerül ide! Már ott tartunk, hogy 

az útra is raknak szemetet, ami a közlekedést 

akadályozza! Kérem mielőbbi intézkedésüket!  

Elszállításra került 

 

Szociális fa: 

A 2020. év 4. hetében elkezdtük a szociális fa igény a kiszállítást, mely terveink szerint 

folyamatosan február végig fog tartani. 

 

VIII. 

Szociális és Köznevelési Osztály 

 

2020. január 31. napján Születési települési támogatáshoz kötődő ünnepség megtartására 

került sor. A rendezvényre 10 család kapott meghívást. A megjelenteket a gyermekek részére 

kiállított emléklappal és virágcsokorral köszöntöttük A támogatást (gyermekenként 50.000,- 

Ft), a végleges döntés bemutatása mellet a szülők  házipénztárból vehetik fel. 
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IX. 

Főépítész Iroda 

 

Részt vettünk a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Házban megtartott RSD társulási 

tanácsülésen, ahol a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpontja által 

indított energiagazdász képzésben rejlő lehetőségek megvitatásáról volt szó. 
 

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. február 24. 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 


