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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 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 
 

 

A Polgármesteri Kabinet munkatársai által a tájékoztatóval érintett időszakban végzett 

legfontosabb tevékenységekről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:  

2022. június 28.  

- A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat meghirdetése 

2022. június 29. 

- Felhívást jelentettünk meg a napközis táborral kapcsolatban 

- Képes beszámoló a napközis tábor közbiztonsági napjáról 

2022. július 1.  

- Videós összeállítás megjelentése a Múzeumok éjszakájáról 

- Képes tájékoztatás a Semmelweis nap alkalmából tarott rendezvényről 

2022. július 4.  

- Tájékoztatás közzététele földi szúnyoggyérítésről 

- Képes beszámoló a Szentlőrinci úton végzett útjavításról 

2022. július 5. 

- Tájékoztató közzététele az igazgatási szünettel kapcsolatban 

- Balla Györgyöt köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából 

2022. július 6.  

- Videós összeállítás megjelentetése a 8 és 12 éven át kitűnő tanulók gálájáról 

- a Soroksári Híradó júniusi számának megjelentetése 

2022. július 8.  

- Videófilm megjelentetése a napközis táborozók látogatásáról a Hivatalban 

2022. július 11.  

- Képes beszámoló a járdák felújításáról 

2022. július 13.  

- Képes beszámoló a soroksári nagy cégek vezetőivel való találkozóról 

2022. július 14.  

- Videó megjelentetése a Képviselő-testületi ülésről 

2022. július 18. 

- Lakossági tájékoztató megjelentetése 

- Dudás Mária köszöntése 90. születésnapja alkalmából 

2022. július 23. 

- Videófilm megjelentése a Virágos Soroksárról 

2022. július 26. 

- Fényképes beszámoló a taksonyi Szent Anna-napi búcsún tett vendégszereplésről 

2022. július 28.  

- Fejér Ottóné köszöntése 90. születésnapja alkalmából 

2022. július 29.  

- Tájékoztató a Kiság tisztításával kapcsolatban 
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2022. augusztus 1.  

- Interjú megjelentetése Hantos-Jarábik Klárával a Tér/zene programok kapcsán 

2022. augusztus 4. 

- Videófilm megjelentetése Baksa Ferencről, Soroksár Kiváló Mesteréről 

2022. augusztus 8.  

- Tájékoztató a Lomtalanításról 

2022. augusztus 9.   

- A Nagyboldogasszony koncert meghirdetése 

2022. augusztus 14.  

- Videófilm megjelentetése Megyesi Sándorról, Soroksár Kiváló Mesteréről 

2022. augusztus 16.  

- Az augusztus 20-i ünnepség meghirdetése 

2022. augusztus 17.  

- Képes beszámoló megjelentetése a Nagyboldogasszony koncertről 

 

 

II.  

Jogi és Személyügyi Osztály  

 
Jogi és személyügyi ügyek 

 
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 jogi és személyügyi területen dolgozó 

munkatársak.  

 

Szervezési ügyek 
 

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 szervezési és az ügyviteli területen 

dolgozó munkatársak.  

A népszámlálás helyi előkészítése keretében a számlálóbiztosi feladatra jelentkezők részére –  

visszavárólag - megküldésre került a KSH által rendszeresített „Jelentkezési lap”. 

A visszaérkező jelentkezési lapok alapján lesz majd lehetséges a feladatra jelentkezők adatait 

a „2022-es Népszámlálás Menedzser alkalmazása” elnevezésű informatikai rendszerben 

rögzíteni, mely rendszer jelen tájékoztató elkészítésének időpontjában kerületünk részére még 

nem elérhető. (A KSH-tól kapott tájékoztatás szerint a rendszer alapadatokkal történő 

feltöltése 2022. augusztus 22. napján megkezdésre került, ami a nagy adattartalom miatt több 

napot is igénybe vehet.)  

 

III.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 
 

Az Osztály munkatársai 2022. június 27 és augusztus 18. 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 a kollégáktól, a közterület-felügyelők határidő 
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kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes 

volt, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének. 

 

2022. június 27. és augusztus 18. közötti időszakban az osztály részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 691 esetben történt. 

 

A közterület-felügyelők a járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben 

tárolt üzemképtelen gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 12 db üzemképtelen 

gépjármű került feltérképezésre és a tulajdonos kiértesítésre, 2 db gépjármű került elszállításra 

a közterületről. 

 

Három esetben, 35.000 Ft, az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság kiszabására 

került sor KRESZ kisebb fokú megsértése miatt. 

 

Két esetben összesen 135.000 Ft közigazgatási bírság kiszabására került sor, mert az ingatlan 

tulajdonosa, (használója) az ingatlan tisztántartásának és gyommentesítésének nem tett eleget. 

 

Térfigyelő statisztika: 

 
2022. június 27. és augusztus 18. között a térfigyelők adatai alapján 110 esetben történt 
lakossági bejelentés, a közterület-felügyelők 62 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 48 
esetben történt észlelés. Összesen 220 esetben történt intézkedés.  
 

A rendőrség kérésére 11 alkalommal történt felvétel visszanézés. 

 

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.  

 

V. 

Hatósági és Adóosztály 

 
ADÓ ÜGYEK 

 

Adóhatósági területen érintően fontosabb, nem napi munkavégzésből adódó esemény fenti 

időszakban nem történt. 

 
HATÓSÁGI ÜGYEK 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata – a Képviselő-testülete döntése 

értelmében – támogatja a kutyák és macskák ivartalanítását.  

A programban azon kerületi lakó-, tartózkodási hellyel, vagy XXIII. kerületi bérleményben 

élő, bérleti szerződéssel rendelkező állattulajdonosok vehetnek részt, akik az igénybejelentést 

megelőzően legalább 60 nappal már a kerületben lakóhelyet, tartózkodási helyet létesítettek, 

bérleti szerződést kötöttek és nyilatkoznak, hogy az adott címen életvitelszerűen 

tartózkodnak. A programban résztvevő állatorvosok szerződése 2022. július 31. napján lejárt. 

Pályázati felhívásunkra legkedvezőbb ajánlatott tevő két állatorvossal a 2022. augusztus 1. 

napján induló egy éves időszakra a szerződések megkötése megtörtént.    
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VI. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

I. 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. 

 

2022. június 27. – 2022. augusztus 18. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 5.330 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 84 m3 

hulladék került elszállításra. 

 

Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása hozzávetőleg 3.500 kg a következő 

helyekről: 

- Molnár-sziget, 

- Zsellér dűlő (elektromos szolgáltató által levágott gallyak elszállítása),  

- Sramli csárda előtti dombról száraz gallyak elszállítása, 

- Óvodákból zöldhulladék elszállítása, 

- Vámudvar felé vezető utca környékéről a zöldhulladék elszállítása 

- Aranykereszt otthon kitisztítása 

 

Szemétbányába történő szállítás több alkalommal: 

- Ócsai út, 

- Hunyadi utca (Spar mellől), 

- Millennium telep,  

- a Sortex gyár környéke, 

- Vecsési út,  

- Hold utca,  

- Tárcsás utca, 

- Köves út, 

- Meddőhányó utca, 

- Káposztás utca,  

- Túri István út, 

- Zsellér dűlő, 

- Közöslegelő dűlő, 

- Szentlőrinci út, 

- Molnár - sziget északi csúcs,  

- Vizisport utca, 

- Vadevezős utca, 

- Erzsébet utca, 

- Bolgárföld dűlő, 

- Oázis áruház környékéről, 

- Őszirózsa utca, 

- Orbánhegyi dűlő, 

- Felső Dunasor, 

- Nagyboldogasszony utca mentén, 



6 

 

 6 

- Alsó határúton, 

- Sportcsarnok környéke, 

- Vasúti megálló környéke 

 

Takarítás és szemétszedés 

- Szerviz utakon szemétszedés, (Grassalkovich, valamint Haraszti u. szervizút) 

- Hősök tere mindkét oldalának napi takarítása/hétvégén is/ 

- Rombolt híd környékének takarítása, 

- Vasúti átjáró környezetének megtisztítása, 

- HÉV sínek melletti szervizút takarítása a Hősök terétől a Rézöntő utcáig, 

- Grassalkovich u.162-170. takarítása, 

- Újtelep takarítása, 

- Tartsay utca szelektív hulladéktároló környezetének takarítása,  

- Hunyadi – Orbánhegyi kereszteződés szemétszedés,  

- Hunyadi utca szemétszedés, takarítás a vasúti átjáróig, 

- Zsellér dűlő szemétszedés, 

- ÉGV üzem melletti területen takarítás, 

- Vecsés út 66 – os busz végállomásánál takarítás, 

- Molnár sziget szemétszedés, szelektív hulladéktároló környezetének takarítása, 

- Sebész és Domonkos utca sarkának takarítása 

 

Kaszálás: A kaszálási előirányzat helyszínének egyszeri kaszálása már megtörtént. Néhány 

helyszín harmadik, negyedik kaszálása is folyamatban van.  

- Fatimai utca, 

- Erzsébet utca, 

- Templom utca, 

- Alsó Határút soroksári részének kaszálása és belógó ágainak levágása, 

- Wekerle utca vízelvezető árkainak és a Wekerle zsákutca részének kaszálása, 

- Szentlőrinci út és Wekerle utca kereszteződésének kaszálása, 

- Rombolt híd szélének és Szabóky Rezső utca kaszálása, 

- „Seresdomb” Táncsics lépcső környékének kaszálása, 

- Aranykereszt volt idősek otthona mögött gallyazás és borostyán visszavágás a 

járda felől 

- Vecsés út 59. szám előtt kisebb mértékű gallyazást végeztünk, ablakba lógó, 

házfalat érő ágak kerültek levágásra, 

- Templom utca 127. szám előtt gallyazást végeztünk, tetőt érő ágak kerültek 

eltávolításra, 

 

II. Foglalkoztatási adatok 

 

Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 4 fő, a bíróság által kiközvetítettek 

száma 5 fő volt. Az igazgatási szünet alatt munkát nem végeztek. 

 

III. Kertészet 

 

o Az Osztály munkatársai kaszálást végeztek - a teljesség igénye nélkül, nem említve utcák 

és önkormányzati külterületek hosszú sorát - a kerékpárút mentén, a Vecsés úton, 

Szentlőrinci úton és a Haraszti úton, az úgynevezett régi temetőben, Orbánhegyen a HÉV 

mellett, a dűlőkben (pl. Szamaránszky dűlő, Közöslegelő dűlő), továbbá a Déli temető 

területén, Tündérkert környezetében és Táling - híd környékén is.. 

o Nyírásra került az Aranykereszt idősek otthona teljes területe. 
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o Folyamatosan, heti rendszerességgel nyírásra kerül a Hősök tere gyepfelülete és napi 

rendszerességgel öntözésre a virágállománya. 

o Gyomlálásra is sor került, mely munka a Hősök tere teljes területén elvégzésre került, így 

nem csak az ágyásokban, hanem a járdák, térkövezett felületek és egyéb objektumok fugái 

mentén is. 

o Augusztus 02-án kerületünkbe látogatott a Virágos Magyarország által kijelölt zsűri, hogy 

személyesen tekintsék meg a ’Legszebb főtér’ díjra benevezett Hősök terét. Az egyébként 

ütemezve folyamatosan folyó söprögetést, gyomlálást, szökőkút tisztítást, 

növényvédelmet, fű -és sövény nyírást ezen alkalomhoz igazítva csúcsra járattuk. A zsűri 

elégedett volt, gratulációjukat fejezték ki. Reméljük, szép eredménnyel zárjuk a versenyt. 

o A Virágos Magyarország által is elismert új zöldfelületek, a klímatudatos zöldfelületek 

mindegyikén gyomlálás és karbantartási munka került elvégzésre. 

o A Tündérkertben két hetente kerül sor fűnyírásra. A napközis táborra való tekintettel a 

Táncsics Mihály Művelődési Házzal és a tábor szervezőivel egyeztetve végezzük a 

feladatot. 

o Több faápolással kapcsolatos bejelentés került fogadásra és feldolgozásra, mely alapján a 

szükséges intézkedések megtörténtek, avagy a nagyobb szabású munkák beütemezése 

megtörtént, így például stégre és vagyontárgyra egyaránt veszélyes faágat távolítottunk el 

a Molnár - szigeten. 

o A Gyárköz utca és Horgászpart köz Horgászpartra vezető szakaszait lakossági bejelentés 

alapján megtisztítottuk a rendezetlen telkekről, részükről benyúló növényzettől. 

o Áram hálózat kiépítése miatt lezárására került a Szent László utcai játszótér, melyet egy 

héttel a tervezett újra nyitás előtt már a lakosság felhasználására tudtunk bocsájtani. 

o Javításra került a Tartsay utcában megrongált csúszda, a Szent László játszótér játszóvára, 

a Vadevezős utcában az idei évben már harmadszor megrongált ivókút, és az ott 

leszakított kerítés kapu is. 

o A Sodronyos utca 85. szám alatti önkormányzati ingatlanon ütemterv szerint fűnyírást 

végeztünk, illetve egy lakossági bejelentésnek megfelelően favágást végeztünk. 

o Újtelepen a Szent László utca végén megtisztítottuk a fővárosi kezelésű buszmegállót és 

környékét nyírfa sarjaktól. 

o Folyamatosan zajlik a kerületben a fakataszter készítése, ez évben újabb hozzávetőleg 

4000 fát mértek fel a szakemberek, a munka azonban még csak a felénél tart. Ezen 

kataszter alapján a jövőben gördülékenyebben, szakvélemény alapján végezhetőek a 

faápolási munkák. 

o Az augusztusi rendezvények során fokozott volumennel került sor gyomlálásra, burkolat 

söprésre a Hősök terén és a Nagyboldogasszony templom mögött. 

o Cserére került a Templom utcai játszótér libikókája, valamint burkolatjavítás történt a 

Hősök terének nyugati oldalán lévő játszótéren. 

 

IV. mélyépítés 

 

- Elkészült a Szent László utcában (Mezőlak utca és Fatimai utcai szakasz) a 

rongálódott burkolatú járda javítása.  

- Elkészült a Nyír utcában (Kertes utca és Mezőlak utca közötti szakasz) páros 

oldali járdaburkolat javítása, valamint a járdaburkolat melletti padka javítása, 

zúzalékos feltöltése 

- Megrendelés alapján megkezdődtek a Dinnyehegyi közben (Dinnyehegyi út – 

Pistahegyi köz közötti szakaszon) a rongálódott útszegély és járdaszegély javítási 

munkálatai. 

- Megrendelés alapján megkezdődött a Dinnyehegyi közben az útpálya 

kiemelését szolgáló felhajtók átépítése. 
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- Megrendelés alapján megkezdődött a Nap utca (Helsinki útról nyíló zsákutca) 

zúzalékos útpálya javítási munkálatai.   

 

13 db közútkezelői hozzájárulás és 5 db munkakezdési hozzájárulás kiadására került sor.  

 

V. Karbantartás, felújítás, beruházás 

 

- Kicserélésre került a Dinnyehegyi köz orvosi rendelő bejárati ajtója; 

- Beépítésre került a Grassalkovich Antal Általános Iskola konyhájában ez 

elektromos bojler; 

- Kicserélésre került a Grassalkovich út 150. szám alatti iroda WC ablaka; 

- Kicserélésre került a Pistahegyi óvodában a konyhai elszívó motor; 

- Megtörtént az SZTK 114-es rendelőben a padlóburkolat cseréje, vízszerelési, 

festési burkolási munkák, 

- Megtörtént Táncsics Mihály Művelődési Ház WC-k javítása, burkolással; 

- Megtörtént a Grassalkovich út 140. szám alatti épület tetőjének javítása; 

- Javításra került a balatonszéplaki üdülőben az ebédlő sérült burkolata; 

 

VI. Gyorsszolgálati munkák 

 

- SZTK:  

o dugulás elhárítása (több alkalommal); 

o biztosíték csere. 

- Pistahegyi óvoda: 

o izzók cseréje. 

 

VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
 

Beruházás 

 

- A Kormány a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatában döntött egyes települési 

önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatásáról. Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak 

ellátására 4 500 000 000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatást kapott.  

„Közlekedési infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési munkák Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár területén” tárgyú uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

tervezési szerződéseket kötöttünk az alábbi tárgyban: 

- Molnár-sziget: útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási hálózatok 

tervezése (kb. 4660 fm) tervező: Perfektum Építész Kft.; 

- Temető sor, Fatimai utca, Szőlősor utca, Nyír utca: útépítési, felszíni csapadékvíz 

elvezetési és közvilágítási hálózatok tervezése (kb. 870 fm) – tervező: Via Futura 

Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.; 

- Kerékpárutak és a hozzá kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezetés és közvilágítási 

hálózatok tervezése – tervező: Cívis Komplex Mérnök Kft. + Kreatív Magyar 

Mérnök Tanácsadó Kft. 

/Haraszti út szervízútja (Millennium utca – Hunyadi utca között), Templom utca 

(Rézöntő utca – Gyáli patak között), Szentlőrinci út (Könyves utca – XX. kerület 

Köves út közötti szakaszon)/ 

- Virágpatak utca, 196246/3 hrsz-ú utca: útépítési, vízellátási, szennyvízelvezetési, 

felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási hálózatok tervezése (kb. 1200 fm I. 
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rendű főút és kiszolgáló út) – tervező: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.; 

- Középtemető utca útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási 

hálózatok tervezése (kb. 300 fm) – tervező: Cívis Komplex Mérnök Kft. + Kreatív 

Magyar Mérnök Tanácsadó Kft.; 

- MÁV Kelebia vasútvonal külön szintű keresztezésére szolgáló aluljárót és a hozzá 

kapcsolódó úthálózatot tartalmazó tervek korszerűsítése és a kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése – tervező: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 

A tervezési feladatok végrehajtása 2022. április hónapban megkezdődött, 

kéthetente tervezői kooperációk keretében egyeztetjük az előrehaladást. 

- A közbiztonság növelése érdekében tervezett új gyalogátkelőhelyek hatósági és 

közmű hozzájárulásai beszerzésre kerültek. A gyalogátkelőhelyek közül már 4 

tervcsomagra sikerült az összes hozzájárulást megszerezni. 7 helyszín esetében a 

gyalogos átkelőhely kialakításához közlekedési hatóság engedéllyel rendelkezünk. 

- A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, Soroksár fejlesztési 

programelemek előkészítési feladatai megvalósítására - a kivitelezéshez szükséges 

engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére - Önkormányzatunkat 889 

000 000 forint összegű támogatásban részesítette. 

A „Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § 

szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp tervezési szerződést kötöttünk 

2021.09.29-én, az alábbi feladatok tekintetében  

- Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése – tervező: CREATE VALUE 

SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.  

- Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése – tervező: CREATE 

VALUE SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 

- Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése – tervező: 

CREATE VALUE SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 

- Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út – tervező: UVATERV 

ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT.    

- Haraszti út – M0 összekötő út és híd - tervező: UVATERV ÚT-, 

VASÚTTERVEZŐ ZRT. 

- Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében 

új híd építése - tervező: UVATERV ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT. 

A tervezők az alábbi mélyépítési tervezési feladatoknál leszállították az egyesített 

(engedélyezési és kiviteli) tervdokumentációkat mely után jelenleg a hatósági és 

közmű hozzájárulások beszerzése van folyamatban:  

- Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítés; 

- Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése; 

- Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út. 

Az alábbi magasépítési tervezési feladatok járulékos közbeszerzési szolgáltatások 

nyújtója a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt.:  

- Soroksári rendőrkapitányság kialakítása 

- Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása 

- Új szakorvosi rendelő 

- Többfunkciós közösségi ház kialakítása. 

A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges Előzetes Tervezési 

Programot Önkormányzatunk a BMSK előírásainak megfelelően mind a négy 

magasépítési programelem tekintetében véglegesítette, a BMSK részére rendelkezésre 

áll, azonban a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása a mai napig nem 

történt meg a BMSK részéről. 
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- A Kormány 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata alapján Önkormányzatukat 

„informatikai fejlesztés, játszótér kialakítása” célra 230 540 027 forint összegű vissza 

nem térítendő támogatás illeti meg.  

A támogatásból a Budapest, XXIII. kerület Gombkötő utca 196579 hrsz-ú ingatlanon 

játszótér és pihenőpark, valamint a Soroksári Polgármesteri Hivatal elavulttá vált 

informatikai szolgáltatási környezetének újra konfigurálása valósul meg. A támogatás 

pénzügyi felhasználásának határideje 2022. december 31.  

A Gombkötő utcai játszótér építésére vállalkozási szerződést kötöttünk, a kivitelezés 

folyik. 

„Szerver beszerzés” tárgyban a Kbt. Második rész 81. § szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást indítottunk 2022. április 7-én, a megjelölt határidőig kettő társaság nyújtotta be 

ajánlatát. A nyertes ajánlattevő a TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, az adásvételi szerződés teljesítési határideje: 2022.11.30. 

- A Budapest XXIII. kerület, Újtelep Fatimai u. 19. szám, 183207/3 helyrajzi számú telken, 

új energiahatékony bölcsőde-épület építésére benyújtott, Bölcsődei nevelés fejlesztése 

elnevezésű, RRF-1.1.2-21-2022-00042 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási 

kérelmünkről a Nemzeti Hatóság vezetője 2022.03.10-én támogatólag döntött.  

A projekt 840 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (önerőt nem 

szükséges biztosítani, 100 %-os támogatás). A Támogatási Szerződés megkötésre került 

2022. május 16-án a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a 

Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság képviseletében eljáró Magyar Államkincstárral.  

„Új bölcsőde épület tervezése Soroksáron” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés b) pont szerinti Nyílt (hirdetménnyel induló) 

közbeszerzési eljárást indítottunk 2022. március 21-én.  Az ajánlattételi felhívásban előírt 

határidőig (2022.04.06 10:00) 5 darab ajánlat érkezett. A nyertes ajánlattevő a DNS-

Építészműterem Kft. A tervezési feladat végrehajtása megkezdődött, kéthetente tervezői 

kooperációk keretében egyeztetjük az előrehaladást. A Tervező a kiviteli 

tervdokumentációt a szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónapon belül köteles 

leszállítani. 

- A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 1239 Budapest Táncsics Mihály 

utca 104. szám alatti Rendelőintézete első emeletén röntgen vizsgáló helyiségcsoport 

kialakítására egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést 

kötöttünk, a teljesítési határidő: 2022. szeptember 30. 

- Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti II. számú Napsugár 

Óvoda és konyha fűtési rendszerének korszerűsítésére a Belügyminisztérium által a 

„kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” pályázat 

alapján, 10 563 193,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 

Önkormányzatunk. A kivitelezés folyik, a teljesítési határidő: 2022.08.31.  

- A Molnár-sziget, Kiság Barátai egyesület és Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött az ÉP-GRILL Ipari Kft-vel, a 

Budapest, XXIII. ker. Ráckevei-Kis-Duna-ág Molnár-sziget és annak keleti oldalán 

folyó kiság karbantartása, tisztítása (kolokán és hínártársulások vágása, partra 

deponálása) tárgyban, a munkálatok megkezdődtek. 

 

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. 
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IX. 

Főépítészi Iroda 
 

Az elkészült kerületi építési szabályzat – a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, 

valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata kapcsán történő - módosításának 

tervezetével kapcsolatban augusztus 9-én lakossági fórumot tartottunk, melyen Főépítész Úr 

adott tájékoztatást a tervezett változtatásokról.  

 
 

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 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, az I. számú Összevont Óvoda, 

valamint a Polgármesteri Hivatal által lefolytatott közbeszerzések ellenőrzése került 

elvégzésre. 

 

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, 2022. augusztus 22. 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


