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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:
2022. január 31.
- Tájékoztatás a szélvihar okozta károkról
2022. február 1.
- Választási tájékoztató közzététele
- Soroksári Híradó legújabb számának megjelentetése online
2022. február 2.
- Tájékoztatás az online fogadó óráról
2022. február 3.
- A 90 éves Katus Istvánné köszöntése- képes beszámoló
2022. február 7.
- Képes beszámoló a Gyeplabda terembajnokságról
2022. február 9.
- Video film a RailCargo Terminál adomány átadás-átvételéről
2022. február 10.
- Képes beszámoló a frakcióvezetőkkel történt egyeztetésről
2022. február 14.
- Képes beszámoló a Szentlőrinci úti tűzesetről
2022. február 15.
- Tájékoztatás az RSD revitalizációjával kapcsolatos felmérés eredményeiről
- Soroksári Híradó legújabb számának megjelenése
2022. február 16.
- Tájékoztató a Jeges Farsang rendezvényről
2022. február 19.
- Köszönetnyilvánítás az Ápolók Napja alkalmából
- a 90 éves Nieder Rudolfné köszöntése
2022. február 22.
- Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés elérhetőségeiről
- Video megjelenése a február 17-ei testületi ülésről
2022. február 24.
- Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatban
- Képes beszámoló a RailCargo Terminal adományainak átadásáról a civil szervezetek részére
- Video közzététel a Fővárosi Közgyűlésben történt felszólalásról Soroksár érdekében
Felszólalásom a Fővárosi Közgyűlésben
A Fővárosi Közgyűlés február 23-i ülésén napirend előtti felszólalásomban felkértem a
Főpolgármestert, hogy kezdjék meg az újtelepi „préri” beépítésével kapcsolatos fejlesztéseket.
Kiemeltem a közművek bevezetését, és egyéb infrastrukturális szükségleteket is a terület
várható lakosságnövekedése kapcsán. Ugyanitt szólaltam fel továbbá a Főváros kezelésében
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lévő Szentlőrinci út kapcsán, ahol kértem, hogy a Főváros találjon megoldást a Szent László
utcai kereszteződésre, akár körforgalom építésével, akár lámpás kereszteződés kialakításával.

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 látta el az Osztály.

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 választás helyi szintű lebonyolításának előkészítése keretében a Képviselő-testület 2022.
február 17. napján megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok február 23. napján
levélben kaptak értesítést megválasztásukról.
A kerületi kézbesítő munkatársak február hónapban a napi általános feladataik ellátása mellett
mintegy 2400 kerületi lakos részére juttatták el a Hatósági és Adóosztály által elkészített
egyenlegközlőket.

III.
Rendészeti és Mezőőri Osztály
2022. január 29. és február 27. 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,
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. január 29. és február 27. közötti időszakban az osztály
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 517 esetben történt.

részéről

A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 2 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre, kiértesítésre és öt autó került elszállításra.
Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság egy esetben történt összesen 50.000, Ft. értékben KRESZ kisebb fokú megsértése miatt.
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Térfigyelői statisztika:
2022. február 1. és február 27. napjai között a térfigyelők adatai alapján 45 esetben történt
lakossági bejelentés, a közterület felügyelők 42 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 7
esetben történt észlelés. Összesen 94 esetben történt intézkedés.
z intézkedések (esetenként a hozzájuk kapcsolódó több részfeladattal együtt) az alábbiak
szerint oszlanak meg.
Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Elhagyott hulladék
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset, helyszínbiztosítás
Tűz észlelés

4
12
3
6
0
9
8
2
5
2
4
2

Közszolgáltatók értesítve (ELMŰ, Vízmű,
FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Egyéb szabályszegés
Koldulás
Rendezetlen telek
Bűnmegelőzés, segítségnyújtás
Egyéb szabálysértés
Tobi
Vezetői SMS
Rendőri segítséget kértünk

7
1
0
3
1
45
2
0
10
4
9

Gk. elszállítás
Riasztás
(Criterion)

6
összesen

145

A rendőrség kérésére 5 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
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdés b) pontja értelmében, ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat, az
önkormányzati adóhatóság ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén
szeptember 10-ig az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak
részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére értesítést
ad ki.
Fenti jogszabály értelmében február hónapban elkészültek a magánszemélyek, illetve
gazdasági társaságok részére küldendő adószámla kivonatok. 2410 magánszemély és 509
egyéni vállalkozó, valamint gazdasági tarsaság részére került adószámlakivonat kiküldésre. A
kivonatok alapján az adózók tájékoztatást kaptak a 2022. évben fizetendő önkormányzati
adók összegéről, számláinak egyenlegéről, valamint a fizetési határidőkről. Az önkormányzati
adóhatóság elektronikusan a hivatalos elérhetőségén értesítette azt az adózót, aki (amely)
bevallás benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy
választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.
HATÓSÁGI ÜGYEK
Hatósági területet érintően fontosabb, nem napi munkavégzésből adódó esemény fenti
időszakban nem történt.

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. január 29. – 2022. február 27.
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 8510 kg hulladék
került beszállításra.
2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 36 m3
hulladék került elszállításra.
Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása hozzávetőleg 1000 kg a következő
helyekről
- A Rézöntő utcai óvoda-bölcsödéből, Molnár -szigetről, Újélet utcából, Szőlődomb és
Hunyadi utcából megtörtént.
Szemét bányába szállítás több alkalommal
- Ócsai út,
- Ócsai híd alatti rész,
- a Sortex gyár környéke,
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- Vecsési út,
- Hold utca,
- Temető sor,
- Tárcsás utca,
- Köves út,
- Meddőhányó utca,
- Káposztásföld utca,
- Túri István út,
- Zsellér dűlő,
- Közöslegelő,
- Szentlőrinci út,
- Sziget északi csúcs,
- Vizisport utca,
- Vadevezős utca,
- Erzsébet utca,
- Bolgárföld dűlőn,
- Oázis áruház környékén,
- Őszirózsa utca,
- Orbánhegyi dűlő,
- Felső Dunasor,
- Nagyboldogasszony utca mentén,
- Alsó határúton,
- Sportcsarnok környéke,
- Vasúti megálló és környéke.
Tűzifa
Szociális tűzifa szállítás a kapott címek alapján 22 lakos számára.
Takarítás és szemétszedés:
- Jégpálya takarítása és szemétszedése napi rendszerességgel,
- Szerviz út szemétszedés,
- Hősök tere mindkét oldala,
- HÉV sínek melletti szervízút 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
- Zsellér dűlő szemétszedés,
- ÉGV üzem melletti területen takarítás,
- Vecsési út 66 – os busz végállomásánál takarítás
- Molnár - sziget szemétszedés
Egyéb munkák
A Városüzemeltetési Osztály munkatársai kiszállították a RAIL CARGO támogatásából
származó adományt:
- a Magyar Vöröskereszt fővárosi szervezete számára,
- a „Bizalom” Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládosok egyesülete,
- Dél-Pesti Ilco Egyesület és Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete számára,
- az Anyaoltalmazó Alapítvány részére,
- az Adler Állatmentő egyesület számára,
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- valamint a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány Soroksári Karitasz Csoportjának
összekészített csomagokat.
II. Foglalkoztatási adatok
Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 3 fő, a bíróság által kiközvetítettek
száma 4 fő volt.
III. Kertészet
- A január utolsó hétvégéjén volt vihar után kertészeti részről a hét első felét a kárelhárító,
továbbá az élet- és vagyonveszélyt megszűntetni hívatott munkálatok töltötték ki. Január 31én hétfő kora reggel megkezdődött a kidőlt fák, leszakad ágak felszámolása. Így például a
Molnár-szigeten a Szajkó utcában, a Vecsés úton több ízben, a Maros utcában, a
Temetősoron, vagy éppen a Rézöntő és Szitás utca sarkán. Szerencsére Soroksáron a
közterületi fák nem okoztak személyi sérülést és súlyos vagyoni kárt sem.
- Folytatódtak a nagyszabású faápolási munkálatok Újtelepen.
- Szemétszedésre került sor a Szentlőrinci út és temetősor mentén, az Önkormányzati
fenttartású zöldterületeken, hozzájárulva a kis erdő új arculatának fenntartásához.
- A Molnár-szigeten a Fűzfás utca teljes hosszán rendezésre kerültek a zöldfelületek, így a
légvezetékekre veszélyt jelentő ágak eltávolításra kerültek, a kiszáradt fák kivágásra, az
útfelület űrszelvénye pedig megtisztításra, különös tekintettel a Fűzfás utcába torkolló utcák
kereszteződéseire.
- Több faápolással kapcsolatos bejelentés került fogadásra és feldolgozásra, mely alapján
többek között a Kis Duna utcában, Tompaház utcában, Hunyadi utcában is a légvezetékeket
zavaró fákon gallyazást végeztek a kertészek.
IV. Mélyépítés
Megrendelés alapján az alábbi kerületi földutak burkolatjavítása kezdődött meg:
- Molnár szigeti földutak, - Molnár utca, Dara utca, Liszt utca, Fűzfás utca, Házhajó utca
(Fűzfás és Északi csücsök között) Völgyhajó utca, Házhajó utca és Liszt utca közötti kis
közök,
- Horgászpart (János apostol utcai "Y” elágazás és Horgászpart köz között)
- Horgászpart köz
- Gyár köz
- Dél utca (Gombkötő utca és MÁV-Kelebia vasúti pálya között)
- Millennium utca (Gombkötő utca és MÁV-Kelebia vasúti pálya között)
- Orbán utca
- János apostol utca
- Pál apostol utca
- Péter apostol utca
- Vágó köz (Vizi utca és Péter apostol utca között)
- Vadevezős utca (kerékpárút felől a zsákutcai rész)
- Szigetcsárda utca (Dobó utca végétől a volt Muskátli csárda irányába)
- Dobó utcából nyíló kerékpárúttal párhuzamos elkerülő szakasz – Szigetcsárda utcába
torkollik
- Bolgárföld dűlő (Meddőhányó utcától végig)
- Szigetdűlő belső útja (Szigetdűlő középső útja és Hold utca között)
- Nyír utca (Mezőlak utca és Szentlőrinci út között)
- Temető sor (Vasfű utca és Szentlőrinci út között)
- Szőlősor utca (Fatimai utcából nyíló zsákutca)
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- Ugarszél út (Kő utca és Szenlőrinci út között)
- Ugarszél útból nyíló zsákutcai szakasz
- Kő utca (Tószeg utca és Könyves utca között)
- Tószeg utca (Kő utca és Könyves utca között)
- Közös legelő dűlő (Szentlőrinci út és Vecsés út között)
- Szamaránszki dűlő (Szentlőrinci út és Vecsés út között)
- Szérűskert utca (Szentlőrinci út és Vecsés út között)
- Klébl Márton utca (aszfaltos résztől a kiszáradt patakmeder „Y” elágazása területen)
Megrendelés alapján az alábbi nyílt vízelvezető, illetve szikkasztó árkok takarítása kezdődött
meg
- Házikert utca és Elvira utca sarok mindkét irányban ároktakarítás, valamint az elektromos
szekrény tövéből földelszállítás, takarítás.
- Házikert utca és Sodronyos utca sarok, mindkét irányban ároktakarítás.
- Csendes utcában (névtelen utca, Prangl épület melletti út és Tengelice utca közötti szakasz)
kockakő burkolatú folyóka takarítás.
- Tószeg utcában (Könyves utca és Kő utca közötti szakasz) betonlapos folyóka takarítás és a
szikkasztó műtárgy bemosódás mentesítése.
- Alsó határúton (Külső Vörösmarty utcából nézve mindkét oldalon) ároktakarítás és az árkot
benőt bozót kiirtása.
Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 25 db.
Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 5 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 indult meg
melynek ajánlattételi határideje 2022. január 26. napján 12:00 óra. 2022. február 17.
napján közbenső döntés született a beérkezett ajánlatok érvényességéről. A tervezési
szerződések 2022. március hónapban lesznek megkötve a nyertes ajánlattevőkkel, a
teljesítési határidő 2022. május 30.
A közbiztonság növelése érdekében tervezett új gyalogátkelőhelyek hozzájárulásai
beszerzésre kerültek. A tervező az útépítési engedélyek megkérésére 2022. február 8.
napján nyújtotta be a Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti
Főosztályra a terveket és a hozzá kapcsolódó hozzájárulásokat.
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
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építésére indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi határidő 2022.02.24. 10:00
óráig, három ajánlat érkezett.
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, a teljesítési határidő: 2022.05.31.
A Fővárosi Közgyűlés a TÉR_KÖZ IV. városrehabilitációs projekt keretében a Molnárszigeti 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, melynek hiánypótlását 2022. január 12-én
teljesítettük. A 100 millió Ft támogatás 2022.02.18-án megérkezett Önkormányzatunk
bankszámlájára.
Vagyonkezelés

A Beruházási és Vagyonkezelési Osztályra érkezett kérelemre a Képviselő-testület Szervezeti
és Működés Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 4. mellékletének – a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – nem
hatósági hatáskörök jegyzéke – 21. pontja alapján engedélyeztem a 186618/3 helyrajzi számú,
a Tündérkert részét képező ingatlan 493 m2 területének haszonkölcsönbe adását „A Soroksári
Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány” részére, a sport és ifjúsági ügyek, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások, mint helyi közügyek illetve a kerületi sport és
szabadidősport közfeladatok ellátásának támogatása érdekében, a 923. számú Pázmány Péter
Cserkészcsapat tevékenysége segítésének (szükséges sporteszközök tárolására, vízicserkész
hagyományok ápolására, és könnyűszerkezetes tároló/csónakház elhelyezése) céljára,
valamint az SZMSZ ugyanezen melléklete 56. pontjának alapján tulajdonosi hozzájárulást
adtam a könnyűszerkezetes tároló elhelyezéséhez. A szerződés elkészítése folyamatban van a
Beruházási és Vagyonkezelési Osztályon.

VIII.
Szociális és Köznevelési Osztály
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően
ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt
feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Szociális és Köznevelési Osztály.

IX.
Főépítész Iroda
A 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.
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Az érintett időszakban a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés elkészítése, valamint a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának szabályszerűségi ellenőrzése történt
meg.
Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 80. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2022. március 1.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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