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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 

 

- Soroksári fiatalok önkormányzati nyári diákmunkája alkalmából köszöntő 

- megállapodás az 54-es busz Péterimajor megállójáról 

- online kérdőívek összesítése 

- beszélgetés Frank Spenglerrel, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi vezetőjével 

Soroksárt érintő kérdésekről, különös tekintettel a Déli temető emlékparkká alakítására 

- kötetlen hangulatú beszélgetés a Péterimajorban 

- a Soulbreak System nevű zenekar Gépvilág c. felvétele Aranylemez lett, a felvételt támogatta az 

önkormányzat, ez alkalomból az aranylemez egy példánya átadásra került az önkormányzat 

számára, Máthé Péter soroksári filmrendező által. 

- Soroksár függetlenségéért emlékérem átadása Polster Józsefnek 

- augusztus 20-án ökumenikus kenyérszentelésre került sor a Nagyboldogasszony Templomban 

és Újtelepen, a Szent István Plébániatemplomban 

- a kupakgyűjtő szívek felavatása a Hősök terén a Zenepavilonnál, valamint Újtelepen a 

gyermekorvosi rendelő előtt 

- füzetcsomagok átadása a Fekete István Általános Iskolában és a Páneurópa Általános Iskolában. 

- Fuchs Gyula alpolgármester úr, önkormányzat nevében köszöntötte Jakab Gedeont, a Galambos 

János Zeneiskola igazgatóját, nyugdíjazása alkalmából. 

- koncert a Galéria 13 kertjében 

 

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 2020. augusztus 11-ei ülésen tárgyalandó előterjesztések elkészítése, megfelelő példányszámban 

való sokszorosítása, elektronikus, valamint helyi kézbesítés útján az érintettek részére történő 

megküldése megtörtént.  

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 2020. augusztusi különszámának megjelenési időpontja 2020. augusztus 17. 

napja volt, így a terjesztést 2020. augusztus 17 - 19. napjai között hajtották végre az e feladattal 

megbízott munkatársak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  

Rendészeti Osztály 

 

2020. július 25. és augusztus 31. között továbbra is 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 tisztántartásának és gyommentesítésének. Az ingatlanok 

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

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

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

jogszabályi kötelezettségének.  

 

6 esetben szabtunk ki 150.000, - Ft értékben helyszíni bírságot.  

 

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság 13 esetben történt összesen 150.000, -Ft. 

értékben. 

 

4 alkalommal éltünk szabálysértési feljelentés megtételével, az alábbiak szerint: 

-      1 esetben a KRESZ szabályainak kisebb fokú megsértése      

-      2 esetben illegális szemétlerakás  

-      1 esetben illegális árusítás  

2020. július 25. - és augusztus 31. közötti időszakban osztályunk részéről 
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 728 esetben történt. 
 

A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben tárolt üzemképtelen gépjárművek 

feltérképezésére és elszállítására. 4 db üzemképtelen gépjármű került feltérképezésre, 

kiértesítésre. 

 

Térfigyelői statisztika: 

Július 25. és augusztus 31. között a térfigyelőink adatai alapján 99 esetben történt lakossági 

bejelentés, közterület felügyelőink 19 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 66 esetben történt 

észlelés. Összesen 151 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intézkedések július 21-e után hónap végéig 

Augusztus 1. és augusztus 31.
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A rendőrség kérésére 8 alkalommal történt felvétel visszanézés. 

 

Közterület használattal kapcsolatos új ügyek összesen: 17 db 

 

Konténer -építőanyag tárolás: 13 db 

Közterületen tárolt autó: 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 

 
ADÓ ÜGYEK 

 

Adóhatóságunk a 2020. évi ellenőrzési tervéhez kapcsolódóan ingyenes adatszolgáltatás 

keretében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésének 

felhatalmazása alapján Budapest Főváros Kormányhivatalától megkérte Budapest XXIII. 

kerületének közigazgatási területén található ingatlanok 2020. január 1. napján hatályos 

adatait. Az adatszolgáltatás alapján lehetővé válik az adóköteles, de hatóságunkhoz be nem 

jelentett ingatlanok kiszűrése és adóztatása. 

Földhivatali adatszolgáltatás szerint 643 db kivett beépítetlen belterületi ingatlan 

található a kerületben. 

Eddig 60 db ingatlan vizsgálatát végeztük el, ebből megállapítható, hogy 22 db ingatlan nem 

szerepelt hatóságuk nyilvántartásában. A fennmaradó ingatlanok már adóztatás alá lettek 

vonva. 

Fenti 22 db ingatlan esetében vizsgálandó:  

- lakóépülettel beépített-e (nem került az épület feltüntetésre) 

- építési engedélyt adtak-e ki az ingatlan tekintetében 

- több esetben megállapítható, hogy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos 

már elhalálozott. 

A veszélyhelyzet megszűnését követően - 2020. július 3. napja után - újra megnyílt a 

lehetőség a behajtási tevékenység folytatására. A behajtás erősítése érdekében 2020. július 

13-án megkeresést küldtünk pénzintézetek részére a nyilvántartásunkban 7500 hátralékosként 

szereplő adózó számlaszámainak megkérése érdekében. Az adatszolgáltatás alapján az ASP 

adószakrendszerben a közölt számlaszámok rögzítésre kerülnek, amely alapján lehetőség 

nyílik azonnali beszedési megbízás kezdeményezésére. A megkeresett 16 bank közül már 10 

válaszolt, és a részükről megküldött több száz adat vár rögzítésre az ASP rendszerben. 

(Elmondható, hogy egy Bank a megküldött adózók esetében kb. 8-10 %-os arányban talál 

számlaszámot.) 

 

HATÓSÁGI ÜGYEK 
 

Anyakönyvi ügyek  
 

A 2020. márciusában kialakult pandémiás helyzet miatt mind a Grassalkovich út 170. szám 

alatti 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. Vezetői döntés alapján a házasságkötések a 

Zenepavilonban 2020. augusztus 31-ig a lakosság számára díjmentesek voltak.  

2020. június 27. – 2020. augusztus 28. között eltelt 2 hónapban 31 házasságkötést 

bonyolítottunk le, melyből 3 esemény megrendezésére a Grassalkovich út 170. szám alatti kis 

házasságkötő teremben, 28 esemény megrendezésére pedig a Zenepavilonban került sor.  

A Zenepavilonban 2020. márciusától kezdve összesen 62 házasságkötést tartottunk.  

Valamennyi esemény megtartása a házasulandók részére ingyenesen történt.  
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Állattartási, állatvédelmi ügyek 
 

A Képviselő-testület 2018. évben úgy döntött, hogy a nem kívánt állatszaporulat megelőzése 

érdekében ivartalanítási programot indít. A macska és eb- ivartalanítási programban való 

részvétel feltételeiről szóló 12/2018. (III.23.) önk. rendelet értelmében az ivartalanítást a 

program keretén belül azon állatorvos végezheti el, akivel az Önkormányzat megállapodást 

kötött. A korábbi megállapodások 2020. július 31-én lejártak, ezért az új pályázat idén is 

kiírásra került. A helyi rendeletünk értelmében két pályázóval 1 év határozott időre (2020. 

augusztus 1. – 2021. július 31.) szóló szerződést kötöttünk az ivartalanítási műtétek 

elvégzésére. A két szerződő partner:  

- TERÁPIA Szoláltató Bt. (dr. Lambertus Tamás vállalkozó állatorvos) – 2330 

Dunaharaszti, Jókai Mór u. 32.  

- ERZSÉBETI ÁLLATORVOSI RENDELŐ (dr. Lehoczky Imre vállalkozó állatorvos) 

– 1202 Budapest, Ipolyság u. 2.  

A program kezdete óta (2018.) összesen 272 kerületi eb és macska ivartalanítása történt meg, 

az Önkormányzat költségvetéséből erre összesen 2.697.000,- Ft került kifizetésre számla 

ellenében.  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala levélben tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a 

kémiai légi szúnyogirtásra használható szer (Aqua K-Othrine rovaritó koncentrátum, mely 

biocid termék) hatályos nemzeti engedélye visszavonásra került, így az csak 2020. május 25. 

napjáig hozható forgalomba, a már árusításra került termék 2020. november 21. napjáig 

használható fel. Jelenleg a légi kémiai szúnyogirtás helyett földi kémiai irtás történik. A cél 

a biológiai technológiára történő átállás, amely során egy baktérium által termelt hatóanyagot 

juttatnak azokba a víztestekbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Az elmúlt időszakban 8 

alkalommal történt a kerületben földi szúnyoggyérítés.  
 

 

Helyi támogatási ügyek 
 

2020. évben a Képviselő-testület 24 kérelmező számára ítélte meg a helyi rendeletben 

meghatározott helyi támogatást. A döntést követően 1 kérelmező az igényét visszavonta, 1 

kérelmező pedig nem tudta teljesíteni a rendeletünkben meghatározott dokumentumok 

csatolását, mivel az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez a Kormányhivatal Gyámügyi 

Osztálya nem járult hozzá.  

A fennmaradó 22 kérelem esetében a szerződések megkötésre kerültek, valamennyi 

kérelmező számára a támogatási összeg kiutalásra került összesen 26.000.000,- Ft 

értékben. Jelenleg az ingatlanokra történő jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési 

tilalom bejegyzése van folyamatban.  

 

VI. 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Épületkarbantartási feladatok 

Eddig elvégzett 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 Budapest XXIII. kerület Templom u. 167. szám alatti I. számú Összevont Óvoda 1239 

Bp., Templom utca 167. szám alatti tagóvodájában üregesedés feltárása és tömedékelése. 
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- 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 létesítéséhez statikai vizsgálat 

megrendelése. 

 

 

Mélyépítés 

Folyamatban van: 

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

felújítási munkálatai, 

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

javítási munkálatai, 

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

 

Forgalomtechnikai terv birtokában befejeződött a Wekerle Sándor utca (Szentlőrinci út és 

Zománc utca közötti szakasz) nyílt vízelvezető árkának tisztítása, profilozása, átereszek 

kitakarítása. 

 

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. 

 

Július 25 -augusztus 26. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 6050 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 60 

m3 hulladék került elszállításra. 

 

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

1) Meddőhányó utca, 

2) Haraszti út 5., 

3) Zsellér dűlő pékség oldala, 

4) Szigetdűlő középső útja, 

5) Szigetdűlő belső útja, 

6) Fatimai utca, (az építési terület közelében), 

7) Péterimajori Bekötő út, 

8) Vecsés út, 

9) Újtelep 501-es földút 

10) Horgászpart, 

11) Tartsay utca, 

12) Nyír utca. 

 

Kaszálás: 

A közterületen dolgozó kollégáink tovább folytatták a közterületi és az önkormányzat 

tulajdonában álló területek kaszálását, gyomlálását, parlagfűmentesítését. 

A munkavégzést az időjárási viszonyok függvényében 2020. november hónapig folyamatosan 

végezzük. 
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Parlagfűmentesítés: 

A közfoglalkoztatás keretén belül dolgozó munkatársak a parlagfűmentesítés során az  

• III. ütemben (2020. július 27- 2020. július 31.) 150 nm2, míg a 

• IV. ütemben (2020. augusztus 24 - 2020. augusztus 28.) az ütem lezárásáig 180 nm2 

területen végeznek gyomlálási munkát. 

 

Foglalkoztatási adatok: 

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

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

 

Szabálysértési eljárás alá vont személyek száma a tárgyi időszakban 4 fő, a bíróság által 

kiközvetítettek száma 3 fő, akiket Önkormányzatunk foglalkoztat. 

 

 

VII. 

Beruházási és Városüzemeltetési (2020. július 15. napjától: Beruházási és 

Vagyonkezelési) Osztály 

 

Vagyonkezelés: 

- 2020. augusztus 31-én adásvételi szerződést kötöttünk a 185876 hrsz.-ú, Grassalkovich út 

161-163. alatti ingatlan 324/13500-ad tulajdoni hányadára (az Önkormányzat a vevő).  

 

Beruházás: 

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

határozatában döntött Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

fejlesztési programjának támogatásáról. Annak érdekében, hogy a megvalósítás, valamint 

az ütemezés sorrendje a lakosság elvárásával összhangban teljesüljön, kérdőív formájában 

kértük ki a helyi polgárok véleményét a Soroksárt érintő kilenc nagyprojekt kapcsán. 

Megkezdődött a kérdőívek feldolgozása. 

A projektelemek tervezési programjának összeállítása folyamatban van. 

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

támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó határidő 2020. szeptember 30. 

- A VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát 

fejlesztések” elnevezésű projekt megvalósításától Budapest Főváros Önkormányzata, mint 

korábbi konzorciumvezető a 2020. június 24-én meghozott döntésével elállt.  

- A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért végzett munkája 

során kiemelt fontosságot tulajdonít a kerékpárút-hálózat fejlesztésének. dr. Schneller 

Domonkos Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkár úr kezdeményezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2020.(VII.14.) számú határozatában 

szándéknyilatkozatot fogadott el a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításának 

támogatásáról. 

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

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

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

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

Összeállításra került a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges szakmai anyag. 

- A Dél-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Tóth János úr 2020. július 09-i 

levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Galambos János Zenei Alapfokú 
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Művészeti Iskola főépületének tetőjavítási munkálataihoz szükséges és felmerülő 

költségeket teljes egészében biztosítja, a munkálatok 2020. júliusában megkezdődtek. 

- 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 kivitelezés befejező szakaszban tart. 

 

VIII. 

Szociális és Köznevelési Osztály 

 

• 2020. 06.29. napjától: nyári táborral kapcsolatos ügyek folyamatos intézése; 

• 2020. 06. 29. adatszolgáltatás a 2020/2021 tanévre vonatkozó intézményi átalakítási, 

átszervezési döntésekről az Oktatási Hivatal felé; 

• 2020. 06. 29. napjától folyamatosan a Fővárosi Lakásrezsi Támogatással kapcsolatos 

önkormányzati feladatok vizsgálata; 

• 2020. 06.30. Helyi Esélyegyenlőségi Program című rendezvénysorozat megszervezése, 

lebonyolítása;  

• 2020. 06. 30. pedagógus béremeléssel kapcsolatos tájékoztatók megküldése; 

• 2020. 07.02. Semmelweis napi rendezvény, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

dolgozóinak a veszélyhelyzet alatt végzett kiemelkedő munkájáért köszönetnyilvánítás; 

• 2020. 07. 03. Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító és módosító okiratával 

kapcsolatos ügyintézés; 

• 2020.07. 07. Helyi Esélyegyenlőségi Program című rendezvénysorozat megszervezése, 

lebonyolítása;  

• 2020. 07. 14. Helyi Esélyegyenlőségi Program című rendezvénysorozat megszervezése, 

lebonyolítása;  

• 2020. 07. 14. Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat lezárásával 

kapcsolatos adminisztratív tevékenységek elvégzése; 

• 2020. 07. 14. I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázat lezárásával kapcsolatos 

adminisztratív tevékenységek elvégzése; 

• 2020. 07. 15. Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetőjének személyében 

bekövetkezett változás elektronikus bejelentése a MÁK felé; 

• 2020. 07. 20. Újtelep utcai ügyfélszolgálati iroda újra nyitása; 

• 2020. 07. 20. a volt alapítványi tagok munkájának elismerése kapcsán felmerülő ügyek 

intézése; 

• 2020. 07. 21. Semmelweis Egyetemmel kötendő utazó konduktori megállapodás 

megkötésére előterjesztés készítése; 

• 2020.07.22. Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósággal, a Gondozóház működési engedélye kapcsán bejárás; 

• 2020. 07. 22. Ingyenes füzetcsomag megrendelése; 

• Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény közalkalmazotti jogviszony keretében 

foglalkoztatott fogorvosainak és asszisztenseinek bérének rendezésével kapcsolatos 

kérdések vizsgálata; 

• 2020. 08. 03. I. Összevont Óvoda intézményvezetőjének személyében bekövetkezett 

változás elektronikus bejelentése a MÁK felé 

• 2020. 08. 03. Karácsony Gergely főpolgármester úr részére megkeresés a Fővárosi 

Lakásrezsi Támogatással kapcsolatos önkormányzati feladatok tárgyában. 

• 2020. 08. 07. Ingyenes füzetcsomag iskolákba történő kiszállításának koordinálása; 

• 2020. 08. 13. A Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító okiratának módosítása a 

jogviszony változás miatt. Bejelentése a MÁK felé; 
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• 2020. 08. 19. A nyári napközis tábor zárásával kapcsolatos ügyintézés; 

• 2020. 08. 25. A Szociális Munka napi kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítő munka; 

• 2020. 08. 28. Szociális és Gyermekjóléti Intézményben BFKH XX. kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály munkatársainak ellenőrzése a Gondozóház működési engedélye 

kapcsán; 

• napi ügyek intézése; 

• előterjesztések készítése a 2020. 09. 15. napi Képviselő-testületi ülésre; 

 

IX. 

Főépítész Iroda 

 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

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

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Főépítészi Iroda.  
 

X. 

Belső ellenőrzési egység 

 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

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

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Belső ellenőrzési egység.  
 

XI. 

„Döntsünk együtt Soroksár jövőjéről” kérdőívek összesítése 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fejlesztési programja, a 

Kormány 2020. május 28-i rendelete és határozata értelmében, nemzetgazdaságilag kiemelt 

projektté lett nyilvánítva, valamint a Kormány jelentős forrást rendelt a jogszabályokban 

meghatározott kilenc projekthez.  

 

1. Soroksári rendőrkapitányság kialakítása – Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 185611/1 helyrajzi számú ingatlan 

2. Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása – Budapest 

közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 

185618/3 helyrajzi számú ingatlan 

3.  Új szakorvosi rendelő – Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti belterület 185611/2 helyrajzi számú ingatlan 

4.  Többfunkciós közösségi ház kialakítása – Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 195271/6 helyrajzi számú ingatlan 

5. Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése – Budapest XXIII. kerület Haraszti út 

– Dunaharaszti közigazgatási határ – Horgász part – Tusa utca által lehatárolt területe 

6. Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése – Budapest XXIII. kerület Haraszti út – 

Dunaharaszti közigazgatási határ – Horgász part – Tusa utca által lehatárolt területe 

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

elősegítése érdekében új híd építése – Budapest XXIII. kerület Meder utca, Felsőduna sor 

és a komp közötti szakasz 

8. Budapest Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út megvalósítása 

9. M0 gyorsforgalmi út – Haraszti út összekötő út és híd megvalósítása. 

 

Soroksár Önkormányzata annak érdekében, hogy a lakosság is hangot tudjon adni 

véleményének, a közvetlen demokrácia egyik eszközét alkalmazva, kérdőívet állított össze, és 

jutatott el a soroksári lakosok számára. 
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A költséghatékonyság érdekében a kérdőívek nem kerültek postázásra, helyette az 

önkormányzati kézbesítők végezték el azok terjesztését a soroksári háztartásokhoz. 

Válaszboríték kiküldése helyett az Önkormányzat forgalmasabb helyeken gyűjtőpontokat 

helyezett ki.  

 

Összesen 9000 db kérdőív került kipostázásra, melyek közül 918 kérdőívet juttattak vissza a 

polgárok a válaszadásra nyitva álló időszakban.  

 

2020. július 30-tól az önkormányzat megnyitotta az online vélemény-nyilvánítás lehetőséget 

is, ahol a kérdőív kitöltését lakcím megadásához kötötte. Az online kérdőív kitöltését 559-en 

választották.  

 

A kérdőíven a soroksári lakosság véleményét kérdeztük meg arról, hogy a felsoroltak közül 

mely fejlesztések megvalósítását tartják a legfontosabbnak, legsürgősebbnek az alábbiak 

közül: 

 

1. A közbiztonság erősítése, illetve a biztonságérzet növelése érdekében 

rendőrkapitányság építése. 

2. A hivatalos ügyek egy helyen való intézése. A köz- és hatósági ügyeinket jelenleg hét 

különböző helyszínen, parkolási nehézségek mellett intézhetjük. 

3. Új, modern és jól felszerelt szakorvosi rendelő létesítése, az elavult SZTK helyett. 

4. Többfunkciós közösségi ház kialakítása Újtelepen, a közösségi élet kibontakoztatása 

érdekében. 

5. Apostolhegy területén és a hasonló gondokkal küzdő területeken, szennyvízcsatorna 

építése és aszfaltozási munkálatok elvégzése. 

6. A Kiság megmentése érdekében új híd építése és egyéb feladatok elvégzése. 

7. A Vecsés út és a bevásárlóközpontok (IKEA, Auchan) összekötését szolgáló út 

építése. 

8. M0 gyorsforgalmi út és a Haraszti utat összekötő út és híd megvalósítása, amellyel 

csökkenhet a Soroksáron áthaladó forgalom. 

 

Összesen 1477 szavazat érkezett, amelyek közül 1471 volt érvényes és 6 érvénytelen. 

 

Az első sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 681, online 281, összesen 

962 szavazat érkezett.  

 

A második sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 618, online 309, 

összesen 927 szavazat érkezett. 

 

A harmadik sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 747, online 319, 

összesen 1066 szavazat érkezett. 

 

A negyedik sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 135, online 91, 

összesen 226 szavazat érkezett. 

 

Az ötödik sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 196, online 90, 

összesen 286 szavazat érkezett. 

 

A hatodik sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 366, online 257, 

összesen 623 szavazat érkezett. 

 



 12 

A hetedik sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 341, online 255, 

összesen 596 szavazat érkezett. 

 

A nyolcadik sorszámmal ellátott fejlesztési célra a papír alapú kérdőíven 381, online 306, 

összesen 687 szavazat érkezett. 

 

A szavazatokat az előre megállapított rend szerint számolták a Hivatal épületében, zárt 

teremben. A leszámolt kérdőíveket minden nap kétszer, majd végül egyszerre újra 

leszámolták a szavazatszámláló bizottság tagjai.  

 

Ennek megfelelően a lakosság által felállított sorrend a következő: 

 

1. Új szakorvosi rendelő, 1066 szavazattal. 

2. Soroksári rendőrkapitányság kialakítása, 962 szavazattal. 

3. Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása, 927 szavazattal. 

4. M0 gyorsforgalmi út – Haraszti út összekötő út és híd megvalósítása, 687 szavazattal. 

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

elősegítése érdekében új híd építése, 623 szavazattal. 

6. Budapest Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út megvalósítása, 

596 szavazattal. 

7. Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése, 286 szavazattal. 

8. Többfunkciós közösségi ház kialakítása, 226 szavazattal. 

 

A számlálással kapcsolatos minden dokumentum rendelkezésre áll, a kitöltött kérdőívek 

megtekinthetőek, előre egyeztetett időpontban a Jegyzői Titkárság osztályvezetőjénél. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja.  

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

foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 


