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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 
 

Fővárosi Közgyűlésben tett felszólalás: 

A Fővárosi Közgyűlés április 27-i ülésén szólaltam fel, mégpedig a BKK Zrt. éves 

költségvetése kapcsán, ahol felhívtam a Főpolgármester úr figyelmét korábbi – közvetlenül az 

újtelepi lakosoknak – tett ígéretére, amelyet az országgyűlési választások kampányában tett, 

miszerint megoldja a Szentlőrinci út és a Szent László utca problémáját, ahol folyamatosak a 

balesetek. A kérésemre nem érkezett válasz Főpolgármester úrtól. 

 

A Polgármesteri Kabinet munkatársai által a tájékoztatóval érintett időszakban végzett 

legfontosabb tevékenységeiről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:  

 

2022. február 28.  

- Az ukrán menekültek részére adománygyűjtésre felhívó Facebook poszt megjelentetése 

2022. március 1. 

- Tájékoztató az 1millió Ft-os önkormányzati adományozásról az Ökomenikus 

Szeretetszolgálat részére 

2022. március 2. 

- Képes beszámoló 90 éves Farkas Istvánné köszöntéséről 

- A Soroksári Híradó újabb számának megjelentetése 

- Felhívás megjelentetése: új tagokat keres a Soroksári Fiatalok Fóruma 

2022. március 3.  

- Tájékoztató az elbontott buszvárók visszahelyezéséről 

- Tájékoztató a rendvédelmi szervekkel történt egyeztetésről az Ukrajnában menekülők 

ellátásával kapcsolatban 

2022. március 4.  

- Képes beszámoló az allergiás roham enyhítésére alkalmas védőeszközök átadásáról az 

iskolák és óvodák részére  

2022. március 7.  

- Képes beszámoló a tanulmányi versenyek díjátadójáról  

- Tájékoztató szirénapróbáról 

- Tájékoztató áramszünetről 

- Tájékoztató nagyszabású gallyazási munkálatokról 

2022. március 8.  

- Nőnapi köszöntés 

2022. március 9.  

- Képes beszámoló Lónya polgármesterével között megállapodásról és az adományok 

átadásáról 

2022. március 11.  

- Képes beszámoló a háború áldozataiért állított keresztnél való megemlékezésről 

2022. március 15.  

- Képes beszámoló a március 15-ei megemlékezésről 

2022. március 16.  

- Kisfilm megjelentetése a március 15-ei megemlékezésről 
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2022. március 17.  

- Képes beszámoló a testületi ülésről 

2022. március 22.  

- A Húsvéti Forgatagrendezvény meghirdetése 

- Tájékoztató a Ráckevei-Duna-ág revitalizációjának projektvezetőjével történt 

megbeszélésről 

- Hirdetmény megjelentetése az óvodai beiratkozással kapcsolatban 

2022. március 23.  

- Tájékoztató Parti Andrással való beszélgetésről a sportélet felvirágoztatásával kapcsolatban 

2022. március 24.  

- Képes beszámoló az Újtelepen tartott polgármesteri tájékoztatóról 

- Képes beszámoló a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában tartott komplex anyanyelvi 

verseny díjátadásáról 

2022. március 25.  

- Soroksári Híradó megjelentetése 

2022. március 28. 

- Képes beszámoló az új kiskertek létesítéséről 

2022. március 31.  

- Soroksári Tanulmányi ösztöndíjasok fogadása a Városházán. 

2022. április 5.  

- Képes beszámoló a XXIV. Soroksár Kupa súlyemelő versenyről 

- Amatőr kézimunka kiállítás meghirdetése 

2022. április 6.  

- Képes beszámoló tanulmányi versenyek díjátadójáról 

2022. április 8.  

- Képes beszámoló a közterek húsvéti kompozícióiról 

2022. április 11.  

- Tájékoztató elhullott kisállat tetemek elszállításáról 

2022. április 12.  

- Képes beszámoló az új őrsparancsnok bemutatkozásáról 

- Majális Főzőverseny meghirdetése 

2022. április 16.  

- Tájékoztató a Molnár-sziget északi részén pihenőhelyek kialakításáról 

2022. április 18.  

- Képes beszámoló a Húsvéti Forgatag rendezvényről 

2022. április 19.  

- Soroksári Tisztasági Napok meghirdetése 

2022. április 20.  

- Majális meghirdetése 

2022. április 21. 

- Virágos Soroksár – ingyenes virágpalánta akció meghirdetése 

2022. április 24.  

- Képes beszámoló a Föld napja alkalmából tartott szemétszedési akcióról 

- Sárkányölő Szent György rendőrök köszöntése a Facebookon 



4 

 

 4 

 

II.  

Jogi és Személyügyi Osztály  

 
Jogi és személyügyi ügyek 

 

- A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig terjedő időszakra vonatkozóan, 

határozott időre 55 fő részére került megállapításra személyi illetmény. A közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 235. § (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek a Kttv-

ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt 

állapíthat meg - a polgármester jóváhagyásával - a jegyző. Személyi illetmény 

minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes 

teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg. 
 

- A tájékoztatóval érintett időszakban megtörtént a 2022. április 3. napján megtartott 

országgyűlési képviselők választásához, valamint az ugyanezen napon megtartott 

országos népszavazáshoz kapcsolódó szerződések előkészítése és aláíratása, majd a 

feladatellátást követően a kapcsolódó teljesítményigazolások, kifizetések intézése: 72 fő 

hivatali dolgozó és 94 fő „külsős” vonatkozásában. 

 

- A Tisztelt Képviselő-testület 2022. január 1. napi hatálybalépéssel módosította a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendeletét, mely módosítással megteremtette annak 

lehetőségét, hogy Hivatalunk munkatársai az itt töltött öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, 

harminc, harmincöt és negyven év közszolgálati jogviszony után Munkáltatói 

Hűségjutalom juttatásban részesülhessenek. A rendeletben biztosított lehetőség Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Személyügyi Kézikönyvének 

4.10.2.9. „Munkáltatói Hűségjutalom juttatás” alcímeként az említett szabályzatba  

beépítésre került, így – a Hivatal fennállása óta első ízben – a Hivatalunknál 

jogviszonyban töltött idő figyelembevételével 2022.03.31. napjáig Munkáltatói 

Hűségjutalom juttatás került kifizetésre, összesen 70 fő részére, akik közül 

o 9 fő esetében 25 év Hivatalban töltött közszolgálati jogviszony és/vagy 

munkaviszony miatt fejenként bruttó 300 000,- Ft került kifizetésre, 

o 11 fő esetében 20 év Hivatalban töltött közszolgálati jogviszony és/vagy 

munkaviszony miatt fejenként bruttó 250 000,- Ft került kifizetésre, 

o 7 fő esetében 15 év Hivatalban töltött közszolgálati jogviszony és/vagy 

munkaviszony miatt fejenként bruttó 200 000,- Ft került kifizetésre, 

o 13 fő esetében 10 év Hivatalban töltött közszolgálati jogviszony és/vagy 

munkaviszony miatt fejenként bruttó 150 000,- Ft került kifizetésre és 

o 30 fő esetében 5 év Hivatalban töltött közszolgálati jogviszony és/vagy 

munkaviszony miatt fejenként bruttó 100 000,- Ft került kifizetésre. 

 

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 2022. április 3. napján megtartott országgyűlési képviselők választásához, valamint az 

ugyanezen napon megtartott országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáról, a 
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választás helyi szintű lebonyolításának tapasztalatairól jelen Képviselő-testületi ülésre külön 

tájékoztató kerül beterjesztésre. 

 

III.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 
Az Osztály munkatársai 2022. február 28. és április 24. napja 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, valamint a síkosság mentesítésre. 

 

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.  

 

2022. február 28. és április 24. közötti időszakban az osztály részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 1084 esetben történt. 

 

 

A munkatársak a járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben tárolt 

üzemképtelen gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 2 db üzemképtelen gépjármű 

került feltérképezésre, kiértesítésre és három autó került elszállításra. 

 

Helyszíni bírság kiszabása egy esetben történt összesen 40.000 Ft értékben fakivágás 

miatt. 

 

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság egy esetben történt összesen 10.000, -

Ft. értékben KRESZ kisebb fokú megsértése miatt. 

 

Térfigyelő statisztika: 
2022. február 28. és április 24. között a térfigyelők adatai alapján 83 esetben történt 
lakossági bejelentés, a közterület felügyelők 92 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 22 
esetben történt észlelés. Összesen 197 esetben történt intézkedés. Az intézkedések 
feldolgozása, illetve az illetékes hatóságokhoz továbbítása az alábbiak szerint oszlanak meg. 
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2022. március 1 - március 31. között                       2022. április1 - április 21. között 
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Riasztás (Criterion) 4

össz: 130

Gk. elszállítás

Tobi

Vezetői SMS

Rendőri segítséget kértünk

Rendezetlen telek

Bűnmegelőzés,segítségnyújtás

Egyéb szabálysértés

Kóbor kutya, chip olvasás

Egyéb szabályszegés

Rendzavarás, csendháborítás

Mentő értesítés

Koldulás

Baleset, helyszínbiztosítás

Tűz észlelés

Közszolgáltatók értesítve 

(ELMŰ, Vízmű, FKF)
3

Elhagyott hulladék

Tetem elszállítás

Bűncselekmény

Alkoholfogyasztás

Közlekedési lámpa hiba

Köztisztasági szabálysértés

KRESZ szabálysértés

Kresztábla sérülés

  
      

 

 

 

A rendőrség kérésére 10 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.  
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V. 

Hatósági és Adóosztály 
 

ADÓ ÜGYEK 
 

A 2021. évre vonatkozó talajterhelési díj bevallások érdekében 2021. márciusban felhívás 

került kiküldésre az érintettek részére. A felhívás kiküldésével párhuzamosan a vízfogyasztási 

adatok Fővárosi Vízművektől való megkérése iránt is intézkedett a Hatóság.   

 
HATÓSÁGI ÜGYEK 

 

2022. március 31-én befejeződött az ebösszeírás, a beérkező adatlapok feldolgozása 

folyamatban van.  

Az állatok védelmével kapcsolatos állami fellépés hatékonyságát növelő lehetőségek 

vizsgálatáról szóló 1955/2021. (XII.23.) Korm. határozat alapján az állatvédelem kiemelet 

állami feladat, amelynek minél hatékonyabb ellátása érdekében szükséges megvizsgálni a 

jelenleg rendelkezésre álló eszközrendszer fejlesztésének lehetőségeit. Előzőek alapján 2022. 

március 22-éig adatszolgáltatást teljesített a Hatósági és Adóosztály Budapest Főváros 

Kormányhivatala részére a 2021. évi állatvédelmi eljárások vonatkozásában. 

 

2022. április 15-éig egyéb és magán szálláshelyek tekintetében bekövetkező változásokkal 

összefüggő adatszolgáltatásnak is eleget tett a Hatósági és Adóosztály. 

 
 

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. február 28. – 2022. április 24. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 11.160 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 104 

m3 hulladék került elszállításra. 

 

Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása hozzávetőleg 2.500 kg 

mennyiségben a következő helyekről: 

- A Rézöntő utcai óvoda-bölcsödéből,  

- Molnár-szigetről,  

- Péter Apostol utcából,  

- Stefánia utca,  

- Arany János utca -Vecsés út kereszteződéséből,  

- Vezér útról. 
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Szemét bányába szállítás több alkalommal: 

- Ócsai út, 

- Ócsai híd alatti rész,  

- a Sortex gyár környéke, 

- Vecsés út,  

- Hold utca,  

- Temető sor,  

- Tárcsás utca, 

- Köves út, 

- Meddőhányó utca, 

- Káposztás utca,  

- Túri István út, 

- Zsellér dűlő, 

- Közöslegelő, 

- Szentlőrinci út, 

- Sziget északi csúcs,  

- Vizisport utca, 

- Vadevezős utca, 

- Erzsébet utca, 

- Bolgárföld dűlő, 

- Oázis áruház környékéről, 

- Őszirózsa utca, 

- Orbánhegyi dűlő, 

- Felső Dunasor, 

- Nagyboldogasszony utca mentén, 

- Alsó határúton, 

- Sportcsarnok környékén, 

- Vasúti megálló környékén 

 

Takarítás és szemétszedés: 

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

- Hősök tere mindkét oldala, 

- Rombolt híd környékének takarítása, 

- Vasúti átjáró környezetének megtisztítása, 

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

- Grassalkovich u.162-170. takarítás, 

- Újtelep takarítása, 

- Tartsay utca szelektív szemétlerakó 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 

 

Kaszálás 

- Alsó határút Soroksári részének kaszálása és belógó ágainak levágása, 

- Wekerle u. vízelvezető árkainak és a Wekerle zsákutca részének kaszálása, 

- Szentlőrinci u. és Wekerle u. kereszteződésének kaszálása, 

- Rombolt híd szélének és Szabóky Rezső u. kaszálása. 
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Egyéb munkák 

- Árkok és utca szegélyek takarítása (Tárcsás u. aluljáró környéke és a Tárcsás u. végig, 

valamint a vasúti átjárótól a Lőrinci u.-ig), 

- A Táncsics M. u. lépcső lejárat belógó gallyaknak levágása. 

 

II. Foglalkoztatási adatok 

 

Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 3 fő, a bíróság által kiközvetítettek 

száma 4 fő volt.  

 

III. Kertészet 

 

• Újtelep minden utcájában gallyazásra, ifjításra kerültek a fasori fák, a munkálatok 

lezárultnak tekinthetőek. 

• Kiültetésre került hozzávetőleg 3000 darab árvácska a Hősök terére. 

• A Hősök tere Polgármesteri Hivatal felőli oldalán beindításra került a szökőkút. 

• A Tündérkertben gyepszellőztetésre és fűnyírásra került sor, továbbá a tavaszi programok 

előtt gyomlálások és kisebb fokú cserjenyírások is történtek. 

• A Molnár-szigeten a Soroksári Dunáért és Soroksárért Közalapítvánnyal közös projekt 

kapcsán kisebb fokú gallyazás, bozótírtás zajlott az északi csücskön.  

• Több faápolással kapcsolatos bejelentés került fogadásra és feldolgozásra, mely alapján 

többek között a Tárcsás utcában, Újélet utcában, Hunyadi utcában is a légvezetékeket 

zavaró fákon gallyazást végeztek a kertészek.  

• Megkezdődtek a Hősök terén a fűnyírások, mellyel egy ütemben térkőfugából, szegélyből 

és zöldterületből egyaránt való gyomlálás is zajlik. 

• Létesítésre került 3 úgynevezett újtípusú zöldfelület. Az SZTK előtt, a Templom és 

Rézöntő utca sarkán, illetve Újtelepen a Szent László utca mentén. 

• A Tiszta Soroksárért napok alkalmával a Bolyai János utca felől megközelíthető erdőből 

hozzávetőleg 10-12 m3 szemét került elszállításra, továbbá látványos szemétszedés zajlott 

Újtelepen, és a Táling utca mentén is. 

• Nagy érdeklődés övezte a veszélyeshulladékgyűjtést is, mely sikeresen, gond nélkül 

lezajlott. 

 

IV. Mélyépítés 

 

- Megrendelés alapján megkezdődött az Elvira utca (Hunyadi utca és Házikert utca közötti 

szakasz páratlan oldal) rongálódott burkolatú gyalogjárda felújítása. 

 

- Megrendelés alapján megkezdődött a Mezőlak utca (Szent László utca felől 

megrongálódott aszfaltburkolat) páratlan oldali járda felújítása. 

 

- Megrendelés alapján megkezdődtek az alább felsorolt kerületi szilárdburkolatú utak 

kátyúzási és burkolati hibák javítási unkái: 

o Könyves utca és Kő utca kereszteződésében (növénytelepített terület védelmét 

szolgáló) megrongálódott kerékvetők cseréje, javítása; 

o Kis Duna utca (23-27. szám közötti szakasz) gyalogjárda javítása – 4 m²; 

o Bolyai János utcában (Vágóhíd utca és Erdősétány közötti szakasz) a járdában a 

keresztirányú repedések javítása; 

o Bolyai János utca és Erdősétány kereszteződésében útpálya süllyedés – kátyúsodás 

10 m²; 

o Meddőhányó utcában (Helsinki út és Vízisport utca – kerékpárút közötti szakaszon) 

az ideiglenes betonozási útjavítás aszfaltos kátyúzása; 
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o A csatornázási telep hátsó bejárata felé haladva az 1/7,-1/8-as jelű villanyoszlopok 

között a keresztirányú repedés javítása; tovább haladva a csatornázási telep hátsó 

bejárata előtti szakaszon (kis híd előtti részen) kátyúsodás javítása 5 m²; 

o Dobó utcában (Felső Duna sor után jobbra fordulva) kerékpárúti részen több kisebb 

kátyúsodás javítása; 

o Táncsics Mihály utca és Erzsébet utca kereszteződésében a korábbi ideiglenes 

betonozott javítás aszfaltozása – kátyúzása; 

o Táncsics Mihály utca 61., 68., 70., 72., 78., 80., 83., 85., 97. szám előtti részeken 

kátyúzás; 

o Szitás utcában (Hősök tere és Vecsés út közötti szakaszon) korábbi ideiglenes 

betonozás aszfaltos kátyúzása; 

o Szitás utca 17-19. szám előtt kátyúzás 1 m²; 

o Hősök terén (Arany János utca és Jelző utca – Pályaudvar sor közötti szakaszon) 

több kisebb kátyúzási javítás; 

o Vecsés út és Grassalkovich szervízút kereszteződésében – Vecsés úti oldalon járda 

keramit szegélye megsüllyedésének javítása; 

o Vecsés út és Grassalkovich szervízút kereszteződésében útpálya süllyedés javítása; 

o Fakopács utca és Vizes utca – Csúszda tér kereszteződésében útpálya süllyedés 

javítása; 

o Hrivnák Pál utca és Dinnyehegyi köz kereszteződésénél kátyúsodás 1 m² javítása; 

o Hrivnák Pál utca és Írisz utca kereszteződésénél kátyúsodás 1 m² javítása; 

o Hrivnák Pál utca 178. szám előtti részen kátyúsodás 1 m² javítása; 

o Külső Vörösmarty utca 239. szám előtti szikkasztókút fedőlapjának betongallérral 

való rögzítése; 

o Alsó határút és Szent László utca kereszteződésében a lévő megdőlt jelzőtábla 

helyreállítása; 

o Nyír utca és Tartsay utca kereszteződésében lévő a megdőlt jelzőtábla 

helyreállítása; 

o Alsó határút és Külső Vörösmarty utca kereszteződésében a lévő megdőlt jelzőtábla 

helyreállítása; 

o Könyves utca és Ruca utca kereszteződésében lévő a megdőlt jelzőtábla 

helyreállítása; 

o Szabóky Rezső utca 21. szám előtt útpálya burkolatrongálódás javítása 3 m²; 

o Tartsay utcában (Külső Vörösmarty utca és Temetősor közötti szakaszon) korábbi 

betonozási javítás és időközben kialakult egyéb úthiba kátyúzási javítása; 

o Táncsics Mihály utca 3-5-7. szám előtt (zsákutcai szakasz) folyóka tisztítása; 

o Erzsébet utcában (Grassalkovich szervízút és Láng Endre utca közötti szakaszon 

végig) több kisebb kátyúzási javítás; 

o Dinnyehegyi út és Kiskócsag utca kereszteződés kátyúzási munka; 

o Mesgye utca és Ördögszekér utca kereszteződésénél 1 m2 kátyúzási munka; 

o Mesgye utca és Szilágyi Dezső utca kereszteződésénél 1 m2 kátyúzási munka; 

o Ördögszekér utca és Kiskócsag utca kereszteződésénél az útpályában süllyedés 

(átvezetési nyomvonal) javítása; 

o Hunyadi utca és Sodronyos utca kereszteződésében az útpálya és a víznyelő elemek 

süllyedésének javítása, valamint kátyúzása; 

o Hunyadi utca 13. szám előtti részen 1 m2 kátyúzás; 

o Hunyadi utca és Zsellér dűlő csomópontban a padkasüllyedés javítása; 

o Hunyadi utca és Zsellér dűlő csomópontban az útpályában levő szikkasztó műtárgy 

acél fedőelemeinek javítása; 

o Tisza utca és Rézöntő utca kereszteződésénél (Tisza utcai oldalon) kátyúzás 1 m²; 

o Majori úton a járdában levő távközlési aknafedél környezetében betonozási munka 

– helyszíni egyeztetés szerint. 



11 

 

 11 

 

Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 29 db. 

Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 10 db. 

 

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: 

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

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

o 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.; 

o 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)/ 

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

felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási hálózatok tervezése (kb. 1200 fm I. 

rendű főút és kiszolgáló út) – tervező: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.; 

o Középtemető utca útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási 

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

Magyar Mérnök Tanácsadó Kft.; 

o MÁV Kelebia vasútvonal különszintű keresztezésére szolgáló aluljárót és a hozzá 

kapcsolódó úthálózatot tartalmazó tervek korszerűsítése és a kiviteli 

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

o A közbiztonság növelése érdekében tervezett új gyalogátkelőhelyek hatósági és 

közmű hozzájárulásai beszerzésre kerültek. A gyalogátkelőhelyek közül már 4 

tervcsomagra sikerült az összes hozzájárulást megszerezni. A többi zebránál a 

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel való egyeztetés folyik.  

o 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. 

§-a szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp tervezési szerződést 

kötöttünk 2021.09.29-én, az alábbi feladatok tekintetében.  

o Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése – tervező: CREATE VALUE 

SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.   

o Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése – tervező: CREATE 

VALUE SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 
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o Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése – tervező: 

CREATE VALUE SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 

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

ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT.    

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

VASÚTTERVEZŐ ZRT. 

o 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. 

- 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 2022.03.09-én, a 

munkaterület átadásra került 2022.03.17-én. A kivitelezés teljesítési határideje: 

2022.07.31.  

- 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 vállalkozási szerződést kötöttünk 2022. február 22-én, a munkaterület 

átadásra került 2022. március 1-én, a teljesítési határidő: 2022.05.31.   

- 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). 

Az eredményes projektmegvalósítás érdekében 2022. március 21-én Együttműködési 

Megállapodást kötöttünk a Lechner Nonprofit Kft-vel, valamint 2022. március 22-én a 

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel. 

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

CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés b) pont szerinti Nyílt (hirdetménnyel induló) 
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közbeszerzési eljárást indítottunk 2022. március 21-én.  Az ajánlattételi felhívásban előírt 

határidőig (2022.04.06 10:00) 5 darab ajánlat érkezett. 

 

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 
 

Polgármesteri tájékoztatót tartottunk Újtelepen a tervezett és folyamatban lévő fejlesztésekről 

a Fatimai Szűzanya Templom Közösségi Termében.  
 

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 Ház és a Polgármesteri Hivatal 

szabályszerűségi ellenőrzése történt meg. Jelenleg az országgyűlési választásokhoz biztosított 

állami normatíva felhasználásának pénzügyi ellenőrzése, valamint a Polgármesteri Hivatal 

szabályszerűségi ellenőrzése van folyamatban. 

 

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. április 25.  

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


