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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
A Polgármesteri Kabinet munkatársai által a tájékoztatóval érintett időszakban végzett
legfontosabb tevékenységeiről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:
2021. november 19.
- Tájékoztató közzététele az adventi rendezvényekről
2021. november 22.
- Képes beszámoló közzététele a lomtalanításról
2021. november 25.
- Képes tájékoztató közzététele a jégpálya épüléséről
2021. november 26.
- Képes tájékoztató közzététele a Galéria 13-ban megnyílt, Ágoston Zsolt kiállításáról
2021. november 27.
- Képes beszámoló közzététele a Jégpálya megnyitásáról
2021. november 28.
- I. ádventi gyertyagyújtás közvetítése a Youtube csatornán (Soroksár Tv)
2021. november 29.
– Online fogadó óra meghirdetése
2021. december 1.
-Tájékoztató közzététele a Mikulás érkezéséről
2021. december 5.
– Képes beszámoló közzététele a Mikulás ünnepségről
2021. december 6.
- Képes beszámoló közzététele a Mikulás látogatásáról az óvodákban
2021. december 8.
- Tájékoztató közzététele a temető melletti kiserdő megtisztításáról
2021. december 8.
– Tájékoztató közzététele a testületi ülésről
2021. december 9.
– Képes beszámoló közzététele a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozóinak
köszöntéséről
- Jégdiszkó meghirdetése
2021. december 10.
- Képes beszámoló közzététele a XX. kerületi Tűzoltóságon tett látogatásról és támogatásáról
2021. december 13.
– Tájékoztató közzététele a Jótékonysági vásárról
2021. december 14.
- Képes beszámoló közzététele a Rozmaring Nyugdíjas Klubnál tett év végi rendezvényen
2021. december 19.
- Képes beszámoló közzététele az utolsó ádventi szombat rendezvényéről
2021. december 20.
- Polgármesteri beszámoló a fejlesztésekről - közvetítés a Youtube csatornán (Soroksár Tv)
2021. december 21.
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- Képes beszámoló közzététele a Rondo Magyarország támogatásáról az I. számú Összevont
óvoda részére
- Polgármesteri beszámoló közzététele a környezetvédelemről, közbiztonságról (Soroksár Tv)
2021. december 22.
– Képes beszámoló közzététele a 90. éves Lengyel László köszöntéséről
- Polgármesteri beszámoló: Kultúra és közösség – közvetítés a Youtube csatornán (Soroksár
Tv)
2021. december 23.
– Polgármesteri beszámoló: Járvány elleni küzdelem – közvetítés a Youtube csatornán
(Soroksár Tv)
2021. december 24.
– Polgármesteri karácsonyi köszöntő
2021. december 28.
- Tájékoztatás közzététele a szelektív hulladékgyűjtés rendjében való változásról
Felszólalás a Fővárosi Közgyűlésben
2021. december 15-én a Fővárosi Közgyűlés ülésén szólaltam fel, ahol kértem a Főváros
vezetését, hogy a 135-ös jelzésű BKK busz járatának sűrítését, és BKK általi finanszírozását
is vegyék napirendre.

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.

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 2021. november 19. és december 31. között továbbra is az
általános járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordított 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
kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes
volt, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.
2021. november 19. és december 31. közötti időszakban az osztály részéről
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 635 esetben történt.
A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 3 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre, kiértesítésre és 4 db gépjármú lett elszállítva.
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Helyszíni bírság kiszabása 1 esetben történt összesen 50.000, -Ft. értékben közterületen
való alkohol fogyasztás miatt.
Távolléti helyszíni bírság kiszabása 1 esetben történt összesen 15.000, -Ft. értékben a
KRESZ kisebb fokú megsértése miatt.
Feljelentés egy esetben történt közterületen való koldulás miatt.
Térfigyelői statisztika:
November 19. és december 31. között a térfigyelők adatai alapján 61 esetben történt
lakossági bejelentés, a közterület felügyelők 40 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 15
esetben történt észlelés. Összesen 110 esetben történt intézkedés. Az intézkedések az alábbiak
szerint oszlanak meg.
November 19 -től a hónap végéig.
Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Ebtelep értesítés
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset
Tűz észlelés
Közszolgáltatók értesítve
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Helyszínbiztosítás
Közút
Bűnmegelőzés
segítségnyújtás
környezetkárosítás
Tobi
Helpynet
Rendőri segítséget kértünk
Gk. elszállítás
össz:

December 01. és december 31. között
Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Ebtelep értesítés
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset
Tűz észlelés
Közszolgáltatók értesítve
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Helyszínbiztosítás
Közút
Bűnmegelőzés
segítségnyújtás
környezetkárosítás
Tobi
Helpynet
Rendőri segítséget kértünk
Gk. elszállítás
össz:

1
1
0
3
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
3
1
5
8
1
0
0
0
0
28

A rendőrség kérésére 9 alkalommal történt felvétel visszanézés.
Közterület használattal kapcsolatosan összesen: 11 db ügy keletkezett.
Konténer -építőanyag tárolás: 3 db
Virágárusítás: 1 db
Pavilon: 1
Egyéb: (vízóra): 1 db
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1
8
1
4
3
0
2
2
9
2
8
1
1
0
7
2
32
15
12
0
0
0
6
116
88
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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
Hatósági és Adóosztály a 2021. októberi fizetési felhívások kiküldését követően a nem fizető
cégek számlái ellen hatósági átutalási megbízás (incassót) indított. Amennyiben a bankszámla
nem nyújtott fedezetet a teljesítésre, azt a pénzintézet 35 napra sorbaállította. A 35 nap eltelte
után az incassó megszűnt, ezért annak újraindításról rendelkezett a Hatóság. A kérdéses
időszakban 16 cég számlája ellen került incassó benyújtásra 2.090.878,- Ft összegben,
melyből 708.518,- Ft teljesült.
HATÓSÁGI ÜGYEK
Kereskedelmi és Ipar ügyek
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelete 2022.
január 1-én lépett hatályba. Hatósági és Adóosztály az érintett üzletek tulajdonosai részére a
rendelet elfogadását követően értesítését küldött ki, amelyben tájékoztatták az üzletek
tulajdonosait a hatályba lépő új jogszabályról, valamint az új szabályozás által elrendelt
bejelentési kötelezettségükről.
Állattartási, állatvédelmi ügyek
Az állatvédelmi törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat három
évente egy alkalommal köteles ebösszeírást végezni. Az ebösszeírás kerületünkben 2021.
november 1. napján megkezdődött. Az ebösszeírólapok folyamatosan érkeznek a Hatósági és
Adóosztályhoz. Az ügyfelek jelentős számú összeírólapot elektronikus úton nyújtanak be.

VI.
Városüzemeltetési Osztály
A Városüzemeltetési Osztály munkatársai a jelentéssel érintett időszakban a következő
feladatokat látták el:
I. Épületkarbantartási feladatok
-

Pistahegyi óvoda
Soroksári Sportcsarnok
Grassalkovich út 162.
Táncsics Művelődési Ház
Táncsics Mihály 104.
Hősök tere 12.

lámpák cseréje LED fényforrásokra
biztonsági zuhanásgátlók elhelyezése a felső ablakokra,
2. emeleten ajtó beépítése,
bejárati ajtóportál cseréje,
SZTK: elektromos kiépítés a betegirányító recepcióhoz,
klíma betáp cseréje, FI relé beépítése,
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-

Hősök tere 13.

-

Pistahegyi óvoda

udvari dugalj kiépítése, lámpa kapcsoló csere, biztosítók
cseréje,
tető átvizsgálása, bádogozás javítása, lefolyók tisztítása.
II. Mélyépítés

Befejeződött a Ruca utca (Könyves utca és Wekerle Sándor utca közötti szakasz) rongálódott
burkolatú járdáinak felújítása.
Befejeződött a Wekerle Sándor utca (Ruca utca és Zománc utca közötti szakasz) rongálódott
burkolatú járdáinak felújítása.
Befejeződött a Házikert utca gyalogjárda kialakítása. (Hungária köz és Kelep utca közötti
szakasz)
Elkészült a Molnár-szigeten a Dara utca végétől a sétány kialakítása.
Folyamatban van néhány rongálódott, nehezen járható földút javítása. (Molnár-szigeti utak,
Közöslegelő dűlő, Szamaránszki dűlő, Szérűskert utca, Ugarszél utca, Nyír utca, Temetősor,
Szőlősor utca, Bolgárföld dűlő, Sziget dűlő belső útja, Szigetcsárda utca, )
Folyamatban van néhány kisebb útjavítási, kátyúzási munka elvégzése. (Kertészföld utca 6.
szám előtt, Vadőr utca 36. szám előtt, Meddőhányó utcában, Szekér utca 9. szám előtt, Szitás
utcában, Wekerle Sándor utcában, Dinnyehegyi közben, Pistahegyi úton, Kisduna utcában,
Táncsics Mihály utcában, Molnár utcában,
Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 13 esetben történt.
Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 7 esetben történt.
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. november 19. - 2021. december 31.
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 5290 kg hulladék
került beszállításra.
2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 32 m3
hulladék került elszállításra.
A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása (szemétés zöldhulladék), a felsorolt kaszálási terület rendbetétele, parlagfűirtás, gyomlálás, gallyazás,
lombszedés:
Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása a következő helyekről
Gondozó szolgálat Grassalkovich 104.,
Templom utca,
Hősök tere és környéke,
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Vecsési utca,
Napsugár óvoda, Szitás utcai óvoda, Templom utcai óvoda;
Újtelep: Őrgébics utca, Dinnyehegyi köz;
Mikszáth Kálmán Általános Iskola faágak elszállítása.
Szociális tűzifa szállítás a kapott címek alapján.
Szemét szedés és bányába szállítás több alkalommal
Hősök tere és környékének hétvégi szemétszedés beindítása,
Bólyai utca, Lenkei utca
Aranykalász utca
Vecsés utca
Ugarszél utca
Temető sor
Bólyai utca
Szent Lőrinci út
ÉGV
Jégmentesités
Az önkormányzat kezelésében lévő lépcsők jégmentesitése
Takarítás és szemétszedés
Jégpálya takarítása és szemétszedése napi rendszerességgel,
Hivatali udvarok takarítása,
Szerviz út takarítás,
Újtelep takarítása
Tárcsás utca szelektív szemétlerakó takarítása,
Dunapart tisztítása.
Veszélyes hulladék összegyűjtése
autógumik gyűjtése és a „Geiger Tüzép” területén deponálás
(a felsorolás nem teljeskörű).
IV. Foglalkoztatási adatok
Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 8, a bíróság által kiközvetítettek
száma 5 fő volt.
V. Kertészet
-

Folyamatosan zajlanak a megvizsgált bejelentéseken alapuló faápolási munkálatok, mint a
gallyazás, ifjítás stb.
A helyszíni szemléken alapuló nagyobb faápolási munkák, melyek a fák ún. nyugalmi
időszakában kerülhetnek elvégzésre, felvételezésre kerültek a munkafolyamatok közé és
január-februárban pedig megtörténik elvégzésük. (pl.: Hősök tere fáinak gallyazása)
Megtörtént a Hősök terén lévő fák leginkább veszélyt jelentő ágainak eltávolítása.
Fenyőgallyakkal kerültek leterítésre a virágágyak, a téli dekoráció részeként, illetve a
fagykár mérséklésére.
Lombgyűjtés, került elvégzésre több ízben a Hősök terén.
A szociális segítséget jelentő faosztáshoz további fák kerültek kivágásra és darabolásra
felajánlásból.
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-

Sürgősségi intézkedés keretében eltávolításra került egy hódrágta fa, mely - be nem
következett kidőlésével - a „kiság” elzárásával fenyegetett
Kihelyezésre került 29 db virágláda, téli dekorációval a Hősök terén, illetve Újtelepen a
Niké szobor körül.
Kiszállításra került a soroksári egyházak számára 5 db karácsonyfa.
További egy fa került felállításra Újtelepen, illetve a Jégpálya területén.
A szökőkút dekorálásának részeként, ezüstfenyő gallyak kerültek elhelyezésre annak
borításán.

VII.
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Vagyonkezelés
-

-

A Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.)
önkormányzati rendelet 135. § (5) bekezdés c) pontja alapján („A polgármester a
képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek
kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan és alább
meghatározott önkormányzati ügyekben: c) kisajátítás kártalanítási összeg elfogadása”)
döntöttem róla, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a
Budapest Főváros Kormányhivatala előtt a Budapest XXIII. ker.
o 195519/32 helyrajzi számú ingatlanból a K-101963 vázrajz szerint kialakuló
195519/45 helyrajzi számú, 1 m2 területű ingatlan kisajátítása iránt folyó
eljárásban a 195519/45 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért fizetendő 3.044,-Ft
kisajátítási kártalanítási összeget elfogadja. Az Önkormányzat korábban vételi
ajánlatot nem tett, tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonosának személye a
tulajdoni lapon, valamint a tulajdonjogot bejegyző határozat alapját képező iratok
alapján nem beazonosítható;
o 195519/34 helyrajzi számú ingatlanból a K-101966 vázrajz szerint kialakuló
195519/47 helyrajzi számú, 36 m2 területű ingatlan kisajátítása iránt folyó
eljárásban a 195519/47 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért fizetendő 87.336,Ft kisajátítási kártalanítási összeget elfogadja. AZ Önkormányzat által
korábban felajánlott vételár 88.308,-Ft volt.
2021. december 06. napján megérkezett Önkormányzatunkhoz a Budapest Főváros
Önkormányzatával ¼ - ¾ arányban osztatlan közös tulajdont képező, pályázati úton
értékesített, a Szentlőrinci út mellett található 4 db ingatlan vételára Önkormányzatunkat
illető ¼ részének a foglalón felüli része (a teljes vételárak Önkormányzatunkat illető része
mindösszesen nettó 209.248.788,-Ft).
Beruházás

-

-

A Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretén belül 2021. szeptember 28án támogatási kérelmet nyújtottunk be a Soroksár-Újtelep városrészen található Eperföld
utca útépítési munkák kivitelezésére. A támogatási szerződés 2021. november 22. napján
lett aláírva. A támogatási összeg megküldésre került a Miniszterelnökség részéről. A
közbeszerzési eljárás lefolytatása után az útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés
kivitelezése a 2022. évben valósulhat meg.
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”
8

9
tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeképp az alábbi feladatok tekintetében
- Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése
- Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése
- Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése.
- Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út
- Haraszti út – M0 összekötő út és híd
- Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében
új híd építése.
tervezési szerződést kötöttünk, kéthetente tervezői kooperációk keretében egyeztetjük a
tervezési folyamatok előrehaladását.
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 közbeszerzési eljárások kiírásához szükséges Előzetes Tervezési Programot
Önkormányzatunk összeállította, s megküldte a BMSK részére.
- 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 gyalogátkelőhelyek tervezése folyik, kéthetente tervezői kooperáción egyeztetjük a
tervezési folyamat előrehaladását. Az egyesített tervek leszállításra kerültek, így jelenleg
az engedélyhez szükséges hozzájárulások beszerzése folyik.
A kerékpáros- és gyalogutak-, valamint szilárdburkolatú út- és csapadékvíz elvezetés
tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás műszaki szakmai anyagának összeállítása
megtörtént. A „Közlekedési infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési munkák
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területén - 6 részben” tárgyú uniós nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, december 28-án megjelent az Európai Unió
Hivatalos Lapjában TED 2021/S 252-670833 számon.
A 150. sz. Budapest (Soroksár) – Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztési beruházás
keretében a Vecsés úti új közúti aluljáró tervezésével történő összhang megteremtésére
folyamatos a tervezői egyeztetés a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal.
- 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 Támogatói
Okirat szerint, a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a költségtervet
tartalmazó Adatlap az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltésre és
lezárásra került. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2022. december 31.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program pályázatának keretében Soroksár 6 helyszínén valósult meg kültéri
fitneszeszköz-telepítés. A kültéri sportparkok használhatóságát és kényelmét biztosító
eszközök telepítésére és működési feltételei megteremtéséhez szükséges kiegészítő
munkálatokra beszerzési eljárás indítását kezdeményeztük.
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A Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 183207/3 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú, 3076 m2 területű beépítetlen telek lehetőséget nyújt az Újtelepi kerületrész
bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztésére. A tervezett bölcsőde a 20 hetestől a 3
éves korú gyermekek napközbeni szakszerű gondozását és nevelését biztosítaná. A telken
2 gondozási egységes, 2+2 csoport (min.4x10 – 40 fő, max 4x14 fő), maximum 56
gyermek elhelyezésére szolgáló épület tervezésére kerül sor.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a
562/2021.(XII.07.) határozatában döntött arról, hogy a Bölcsődei nevelés fejlesztése
elnevezésű, RRF-1.1.2-2021 kódszámú pályázatra támogatási kérelmet nyújt be a
tulajdonában álló, Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 183207/3 helyrajzi számú telken, új
energiahatékony bölcsőde-épület építésére.
A támogatási kérelmet - melynek
összeállítása folyik - 2022. január 05. napján 22 óra 00 percig lehet benyújtani, az EPTK
Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren keresztül.
A Fővárosi Közgyűlés a TÉR_KÖZ IV. városrehabilitációs projekt keretében százmillió
Ft összegű vissza nem térítendő fővárosi támogatást nyújt utófinanszírozással
Önkormányzatunk részére, melyből a Molnár-szigeti volt napközis tábor területén a 2021.
évben magvalósult a „Függesztett világ” témát leképező körös kialakítású, kötélrendszerű
kalandpark, és a nyári időszakban felüdülést nyújtó vizes játszótér. 2021. december 14-én
benyújtásra került a Fővárosi Önkormányzathoz a projekt záróelszámolása.

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
Az elkészült kerületi építési szabályzat – Hősök terei új intézményközpont kialakítása, a
Fatimai utcai bölcsőde építése érdekében történő - módosításának véleményezési eljárása
során megtörtént a szakmai egyeztetés, az állami főépítész által megtartott szakmai egyeztető
tárgyaláson a főépítész úr vett részt.

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 II. számú Napsugár Óvoda és Konyha, valamint a III. számú
Összevont Óvoda pénzügyi ellenőrzése történt meg.
Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.
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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. január 3.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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