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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 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. május 21. 

- Gyermeknap a Tündérkertben – Kisvonat útvonal plakátja 

2021. május 25.  

- Sinkovics Krisztián interjúja a rendezvényekkel kapcsolatban 

- Gyermeknap műsorának plakátja 

2021. május 26. 

- Tájékoztató a hivatali ügyintézésről 

2021. május 27. 

- Tájékoztató a lombzsákok árusításának szüneteléséről 

- Tájékoztató a hulladékgyűjtő edények megszűnéséről a kerületben 

2021. május 28. 

- Tájékoztató Jelenik Vendel haláláról 

- Tájékoztató a virágosításról 

- Mándoki Péter interjúja Soroksár közlekedéséről 

- Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény dolgozóinak munkáját rajzokkal köszönték meg a 

Fasang Árpád Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 

2021. május 30.  

- Gyermeknap alkalmából a vizes játszótér és a kötélalapú kalandpark átadása a Tündérkertben 

2021. május 31. 

- A 90 éves Milei Ferenc köszöntése otthonában 

2021. június 1. 

- Meghívó a Nemzeti Összetartozás Napja rendezvényre 

- Jótékonysági ruhavásár meghirdetése 

- A Gyermeknapon készült video megjelenése 

2021. június 2.  

- Adorjánné Mátyási Edit, Bárczy István díjas és Tóth Tibor, Kerezsi Endre díjas pedagógusok 

köszöntése 

2021. június 5.  

- Nemzeti Összetartozás Napján készült video megjelenése 

2021. június 6.  

- Pedagógusok köszöntése 

2021. június 7. 

- Tájékoztatás a Tündérkertben történtekről 

- A Soroksár SC női futball csapatának köszöntése 

2021. június 8. 

- Közmeghallgatás 2021 megjelenése a Soroksár TV-n 

2021. június 10. 

- Sinkovics Krisztián interjúja a diákmunkával és a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban 

- Parti András és Szőke Alex olimpikonoknak olimpiai felkészülési támogatás átadása 



2021. június 11.  

- Tájékoztató szúnyoggyérítésről 

- Soroksár Kiváló Mestere cím pályázat meghirdetése 

2021. június 14. 

- Védőnők köszöntése 

- Dr. Terbe István interjúja a Tiszta udvar, rendes ház mozgalomról 

2021. június 16. 

- Tájékoztató több infrastrukturális fejlesztés előkészítéséről 

 

 

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 kerültek megküldésre. Az 

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

jegyzőkönyvet helyettesítő, a polgármesteri döntéseket is tartalmazó - Emlékeztetők közzétételre 

kerültek az Önkormányzat hivatalos honlapján. 

 

II.  

Jogi és Személyügyi 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.  

 

III.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 
A Rendészeti és Mezőőri Osztály munkatársai május 21. és június 17. között 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 az ingatlan és az úttest közötti terület tisztántartásának és 

gyommentesítésének. Az ingatlanok használói személyesen, illetve írásban – a postaládába 

elhelyezve – figyelmeztetéseket kaptak az Osztály munkatársaitól, a közterület-felügyelők határidő 

kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes volt, 

az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.  

 

2021. május 21. és június 17. közötti időszakban az Osztály részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 713 esetben történt. 

 

A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a kerületben tárolt üzemképtelen 

gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 2 db üzemképtelen gépjármű került 

feltérképezésre, kiértesítésre. 

 

Helyszíni bírság kiszabása 7 esetben történt összesen 160.000, -Ft. értékben. 

 

Térfigyelői statisztika: 



 
Május 21. és június 17. között a térfigyelők adatai alapján 37 esetben történt lakossági bejelentés, a 
közterület felügyelők 6 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 16 esetben történt észlelés. Összesen 
59 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint:

 

 

Intézkedések május 21-től 31-ig    Június 1 és június 17 között: 
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A rendőrég kérésére 11 alkalommal történt felvétel visszanézés. 

 

Közterület használattal kapcsolatban összesen 16 db ügy keletkezett, az alábbi 

megoszlásban: 

Konténer -építőanyag tárolás: 10 db 

Mozgóárus: 1 db 

Teraszok: 1 db 

Egyéb: 4 db 

 

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 

 
Adóhatósági ügyek 

 

A Hatósági és Adóosztály munkatársai az éves ellenőrzési tervnek megfelelően helyszíni 

bejárást tartottak Újtelepen, amely nem csak a lakótelepet, hanem a környező utcákat is 

érintette. A helyszíni bejárás alkalmával azt vizsgálták, hogy melyik ingatlan tulajdonosa nem 

jelentkezett be helyi építmény- és telekadó fizetési kötelezettségre, ill. hol történt olyan 

jellegű változás (épület bővítés, lakóház átalakítás nem lakás céljára szolgáló tevékenység 

végzéséhez stb.) amely adatbejelentést igényelt volna. A helyszínen tapasztaltakat 

összehasonlították a Főépítész által az ÉTDR-ből lehívott építéshatósági iratokkal (építési 

engedély tudomásul vétele, használatba vételi engedélyek stb.), amelynek eredményeként   

ellenőrzési eljárás megindítására is sor került. Az ellenőrzés nem csak az adóelkerülőket, 

hanem meglévő adózókat is érinti. Amennyiben ez utóbbi esetben nem találnak eltérést a 

helyszínen tapasztaltak és a nyilvántartásban lévő adatok között, akkor az eljárás 

adókülönbözet megállapítása nélküli jegyzőkönyvvel zárul.  

A bejárás eredményességéről, azaz az ellenőrzés során feltárt adóhiányról a hosszadalmas 

ellenőrzési eljárások befejezése után tudok számadatokkal szolgálni. 

 

Állattartási, állatvédelmi ügyek 

 

A Képviselő-testület 2018. március 13-i ülésén döntött arról, hogy ivartalanítási programot 

indít, melynek lebonyolítása érdekében helyi rendeletet alkotott, illetőleg az állatorvosok 

részére pályázatot írt ki. A döntés értelmében a kerületi lakosok az ivartalanítási költségek 

30%-át kell, hogy vállalják, a fennmaradó 70%-ot az Önkormányzat fizeti meg a pályázatot 

nyert két állatorvosi praxisnak. A lakosság 2018. augusztus 1-től jelentheti be az állatok 

ivartalanítása iránti igényét. A program indulása óta összesen 382 igénybejelentés érkezett, 

összesen 3.810.730,- Ft került felhasználásra. A lakosság részéről folyamatos a program iránti 

érdeklődés. 

 

Az ivartalanítási program keretében az állatorvosokkal kötött megállapodás 2021. július 31-én 

lejár, ezért ismételten kiírásra került a pályázat. A pályázati kiírást a Hatósági és Adóosztály 

munkatársai közvetlenül 28 állatorvosi praxisnak küldték meg Budapest XVIII., XX. és 

XXIII. kerületében, illetőleg Dunaharaszti településen. A megkeresések 2021. június 8-án 

kerültek kiküldésre. A pályázat leadási határideje: 2021. június 30. napja. 

 

A Szerocor Konzorcium tájékoztatása értelmében Magyarország területén megkezdődött a 

csípőszúnyog gyérítés. Kerületünkben 2021. június 14-én került sor az első földi úton történő 

szúnyoggyérítésre. Az időpontról a lakosság és a kerületünkbe méhkaptárakat telepített 

méhészek értesítése megtörtént. 

 

Helyi- és munkáltatói támogatások 

 

2021. évben 25 db helyi támogatás iránti kérelem került benyújtásra, a költségvetésben 

biztosított keret 25.000.000,- Ft volt. 2 igénylő még döntés előtt visszavonta a kérelmét, 3 

kérelem elutasításra került, a 20 db pozitívan elbírált kérelem benyújtói által összesen igényelt 

támogatás összege 24.000.000,- Ft. A hiánypótlásra és szerződéskötésre nyitva álló határidő 

alatt újabb két igénylő vonta vissza a kérelmét, így 18 szerződés megkötése vált lehetővé. 

Május hónaptól 16 szerződés megkötésére került sor, az utalásra váró összegből a mai napig 

18.000.000,- Ft került kiutalásra. További 2 szerződést többszöri telefonhívás, illetve e-mail 
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váltást követően sem írtak alá az ügyfelek, amelyet még 2021. június 30-ig a nyitva álló 

határidő alatt meg lehet kötni. 

Hagyatéki ügyek 

 

A hagyatéki ügyek idén kiemelkedően magas számot mutatnak. Amíg 2020. teljes év során 

656 db főszámos iktatás történt e területen, addig 2021. év első felében a főszámos 

hagyatékos ügyek száma elérte 544 darab iktatást. Következésképp az év végére várhatóan 

kétszer annyi hagyatékos ügy keletkezik, mint a tavalyi évben. 

 

VI. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 

I. Épületkarbantartási feladatok 

Eddig elvégzett munkák 

Napsugár Óvoda klímáinak tisztítása, beüzemelése 

Pistahegyi Óvodában két csoportszobának tisztasági festése 

Páneurópa iskola konyha előtti lépcső javítása 

Napsugár Óvoda kerítésének javítása  

 

II. Mélyépítés 

Megrendelés alapján megkezdődött a Lóállás utca (Könyves utca és MÁV-Kelebia vasút 

közötti szakasz) gyalogjárda felújítása. 

Megrendelés alapján megkezdődött az EuroVelo kerékpárút alatti csőátereszhez kapcsolódó 

burkolt, nyílt árok kialakítás. 

 

Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 15 db. 

Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 8 db. 

 

III. Köztisztasági munkák 

Hulladékszállítás: 

A tárgyi időszakban, a Városüzemeltetési Osztály munkatársai a korábbiakban egyeztetettek 

alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területének belterületein illegálisan 

lerakott hulladékok elszállítását folyamatosan végezték és szállították a Gyáli lerakóba (FCC 

Magyaroroszág Kft.) saját autóinkkal. 

2021. május 21. – 2021. június 17. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 6.020 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 54 

m3 és 240 l hulladék került elszállításra. 

 

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

1. Őrgébics u 

2. Közös legelő dűlő, 

3. Karmazsin utca, 

4. Vecsés út, 

5. Ugarszél utca, 

6. Bolgárkertek, 

7. Temető sor, 

8. Bólyai utca, 

9. Szérűskert utca 

10. 501-es dűlő 
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11. Telefon dűlő 

12. Ócsai út 

13. Újtelep teljes takarítása 

14. Hősök Tere napi kétszeri takarítása 

15. Nagyboldogasszony utca 

(a felsorolás nem teljeskörű). 

 

Foglalkoztatási adatok: 

Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 9 fő volt, a bíróság által 

kiközvetítettek száma 6 fő. 

 

IV. Kertészet 

- Megújult zöldfelület létesült a Haraszti út– Lórév utca sarkán  

- A Hősök tere mindkét oldalán és az újtelepi osztósávon beültetésre kerültek az egynyári 

virágok, növények.  

- Folyamatosan zajlanak a megvizsgált bejelentéseken alapuló faápolási munkálatok, mint a 

gallyazás, ifjítás stb. 

- A Hősök terén és Újtelepen is elbontásra kerültek a májusfák. 

- A Tündérkertben és környékén, a programokra való tekintettel heti szinten végeztek 

fűkaszálást.  

- Folyamatosan zajlanak a kül- és belterjes kaszálások Soroksár közigazgatási területén, 

előtérbe helyezve a magasan frekventált környékeket. 

- A Hősök terén a Grassalkovich Antal Általános Iskola oldalán karbantartó sövény és 

cserjenyírás került elvégzésre. 

- A Nagyboldogasszony-templomon végzett munkálatokat előkészítendő, bontásra és 

átépítésre került az azt körbefogó öntözőrendszer. 

 

VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
 

 

Vagyonkezelés: 

- Megtörtént 4 db, Budapest Főváros Önkormányzata 3/4 , Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata ¼ tulajdonában álló, a Szentlőrinci út-Szent László utca-Fatimai 

utca-Nyír utca közötti területen található ingatlan közös értékesítése vonatkozásában a 

pályázati eljárás lebonyolítása, mind a 4 ingatlanra több pályázó is volt, a vételárakból 

várható nettó bevétele önkormányzatunknak kb. 225 millió forint. 

 

Beruházás: 

- A 2020. évi Budapesti Útépítési Program keretében a Budapest, XXIII. kerület Karmazsin 

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

kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2021. 

június 15. napján. 

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

elnevezésű, „TÉR_KÖZ 2018” című pályázat keretében a kötélrendszerű játszóvár és a 

vizes játszótér építés munkálatai befejeződtek, a 2021. május 28-i műszaki átadás-átvételi 

eljárással a gyermekek használatba vehették a játszóeszközöket.  

- Az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

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

Önkormányzatunkat. Az „Orvosi eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeképp az „Egyéb diagnosztikai eszközök” tárgyú II. Közbeszerzési Rész 

tekintetében megtörtént a termékek leszállítása. 
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- Folyik a Budapest, XXIII. ker. Hősök tere 13. szám alatti Galéria’13 épületének 

klimatizálása, melynek keretében a fölszinti házasságkötő terem, az emeleti galéria 

helyiségei, valamint a vezetői iroda hűtése  kerül megvalósításra.  

- Folyamatban van a Budapest, XXIII. ker. Hősök tere HÉV állomás forgalmi épületben 

elhelyezkedő 30 m2 alapterületű pénztárhelység akadálymentes illemhellyé történő 

átalakítása.  

- A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, Soroksár fejlesztési programelemek 

előkészítési feladatai megvalósítása érdekében Önkormányzatukat 889 000 000 forint 

összegű támogatásban részesítette. A „Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” 

tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindító 

felhívása 2021. június 07-én megjelent a TED európai közbeszerzések hivatalos 

weboldalán, az ajánlattételi határidő 2021. július 5. 10:00 óra. A tervezési feladat az 

alábbi:  

o Vecsés út - Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út 

o Haraszti út - M0 összekötő út és híd 

o Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése 

o Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése 

o Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében 

új híd építése 

o Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése 

- A 186/2021(V.11.) határozatban döntöttem a Budapest, XXIII. kerület Fatimai u. 

183210/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telken új bölcsőde építési 

engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció kidolgozásáról. Közbeszerzési eljárást 

kezdeményeztünk a tervezési szerződés megkötésére. 

- Önkormányzatunk célja a kerület közlekedésbiztonsága érdekében új LED-prizmasoros 

gyalogátkelőhelyek létesítése, valamint néhány meglévő gyalogátkelőhely LED-

prizmasorral történő kiegészítése, melynek érdekében „Soroksár gyalogátkelőhely 

tervezés” tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás 

megindító felhívásának TED-en történő közzétételét kezdeményeztük 2021. június 8-án. 

 

VIII. 

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. 

 

 

IX. 

Főépítész Iroda 

 
A kerületi Főépítész részt vett  

- az állami főépítész által megtartott online egyeztető tárgyaláson a Budapest Főváros 

Településszerkezeti Terve, a Fővárosi Rendezési Szabályzat, a Csepeli Építési szabályzat 

és a Duna-parti Építési Szabályzat módosításának tárgyában, az Új Duna-híd és a hozzá 

kapcsolódó közlekedési infrastruktúra megvalósításával összefüggő véleményezési 

eljárásokban. 

- „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” 

című projekt keretében szervezett sajtónyilvános lakossági rendezvényen az elkészült 

Tass-i vízleeresztő műtárgy átadását megelőzően. 
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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 érintett időszakban a Táncsics Mihály Művelődési Háznál lefolytatott selejtezési és 

leltározási eljárások ellenőrzése valósult meg. 

 

Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 80. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 

 

Budapest, 2021. június 21.  

 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 


