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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. szeptember 28.
- Kisfilm bemutatása a Soroksári napok díjátadó Díszgáláról
2021. szeptember 29.
- A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat meghirdetése
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat meghirdetése
- Soroksár Sportjáért Közalapítvány pályázatának meghirdetése
- Kisfilm bemutatása az Ifjúsági Fest rendezvényről
- Polgármesteri tájékoztató közzététele a Fővárosi Közgyűlésen való felszólalásról
2021. szeptember 30.
- Kisfilm bemutatása a „Buci futás”-ról
- Tájékoztató közzététele a Településképi Arculati Kézikönyv módosításának elfogadásáról
- az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésre szóló Meghívó közzététele
- „Magyar népmesék világa” rajzpályázat meghirdetése / TMH/
- Állománygyűlés az Önkormányzatok Napja alkalmából, kollégák köszöntése
2021. október 1.
- Idősek Világnapja alkalmából köszöntés közzététele
2021. október 4.
- Közlekedési koncepcióval kapcsolatos kérdőív megjelenése a honlapon
2021. október 5.
- Utólagos díjátadás azon díjazottak részére, akik nem vettek részt a Díszgálán
2021. október 6.
- Tájékoztató közzététele a vendéglátóhelyet üzemeltetők részére
- Tájékoztató közzététele a karácsonyi élelmiszercsomag támogatásról
- Megemlékezés az aradi vértanúkról
2021. október 7.
- Kisfilm bemutatása az aradi vértanúk tiszteletére megtartott megemlékezésről
- Polgármesteri tájékoztató közzététele a rendészeti feladatokról
- Polgármesteri fogadó óra meghirdetése
2021. október 8.
- Fényképes összeállítás közzététele az 50. és 55. házassági évfordulót ünneplő párok
köszöntéséről
2021. október 10.
- Fényképes összeállítás közzététele a „Három falu báljáról”
2021. október 11.
- Tájékoztatás közzététele kiemelkedő sporteredményről: Szőke Alex világbajnoki ezüstérmes
2021. október 12.
- Kisfilm közzététele az Oktoberfest rendezvényről
- Polgármesteri tájékoztató közzététele az illegális hulladék elszállítással kapcsolatban
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- Beszámoló közzététele a testületi döntésekről
2021. október 15.
- Meghívó közzététele az 1956-os hősök tiszteletére tartandó megemlékezésre
- Kisfilm bemutatása a 2121.október 12-ei testületi ülésről
2021. október 16.
- Meghívó közzététele az Utazás-Musical díszelőadásra
2021. október 17.
- Képes beszámoló közzététele Soroksár legifjabb lakónak köszöntéséről
- Fényképes összeállítás közzététele a Református Templomban megrendezett Családi napról
2021. október 19.
- Új buszvárók létesítésével kapcsolatos tájékoztatás közzététele
2021. október 20.
- Tájékoztató közzététele a lomtalanítási tudnivalókról

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.
Megkezdődött a karácsonyi csomagok iránti kérelmekkel, valamint a 75 év felettiek
támogatására irányuló kérelmekkel kapcsolatban felmerülő ügyviteli feladatok végrehajtása,
mely egyfelől az iktatási tevékenységben, másfelől a kerületi kézbesítési tevékenységben
eredményez jelentős mennyiségű többlet-feladatot.

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 munkatársai szeptember 23. és október 21. 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 tisztántartási- és gyommentesítési kötelezettségének. 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 a felszólítás hatására eleget tett jogszabályi kötelezettségének.
A tájékoztatóval érintett időszakban az osztály részéről intézkedés, ellenőrzés, figyelmeztetés,
igazoltatás 965 esetben történt.
A járőrszolgálatok során az Osztály munkatársai kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben
tárolt üzemképtelen gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 4 db üzemképtelen
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gépjármű került feltérképezésre, kiértesítésre és 2 db üzemképtelen autó került
elszállításra.
Helyszíni bírság kiszabása 1 esetben történt összesen 50.000, -Ft. értékben köztisztasági
szabálysértés miatt.
Térfigyelői statisztika:
Szeptember 23 és október 21. között a térfigyelők adatai alapján 51 esetben történt lakossági
bejelentés, a közterület felügyelők 28 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 10 esetben
történt észlelés. Összesen 89 esetben történt intézkedés. Az intézkedések az alábbiak szerint
oszlanak meg.
Szeptember 23 -tól 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:

Október 01 és október 21 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:

0
2
0
0
3
0
2
1
1
2
2
2
1
2
2
0
4
4
0
0
0
1
0
29

A rendőrség kérésére 1 alkalommal történt felvétel visszanézés.
Közterület használattal kapcsolatban összesen 12 db ügy keletkezett:
Konténer -építőanyag tárolás: 7 db
Virágárusítás: 4 db
Egyéb: (termelői piac): 1 db
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4
3
0
2
2
4
2
2
1
2
2
1
2
0
2
2
11
9
10
0
0
0
2
63
60
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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
Adóhatósági ügyek
Az önkormányzati adók befizetését elmulasztók részére fizetési felszólítás került kiküldésre
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a végrehajtási eljárás. A felhívásban kértük az
érintett adózókat a fizetési elmaradás 8 napon belüli pótlására. Magánszemélyek részére 752
db felhívás került postázásra 1350 db befizetési lehetőséget biztosító csekkel együtt, összesen
120 M Ft összértékű hátralék megfizetése érdekében. Cégeink 171,4 M Ft-tal tartoznak,
részükre 148 db felhívás került kiküldésre elektronikus úton, ügyfélkapus elérhetőségükre. A
vállalkozások részére külön figyelemfelhívás került közzétételre, amely szerint teljesítés
hiányában számlájuk ellen azonnali beszedési megbízás kerül kibocsátásra.
A talajterhelési díj bevallására kötelezetteknek 2021. március 31-ig kellett volna
előterjesztenie a szükséges bevallásokat és ugyanezen időpontig meg is kellett volna fizetni
annak összegét a vízfogyasztási adatok tükrében. Az elmaradt bevallások pótlása érdekében
idén már második alkalommal került kiküldésre felhívás, de már csak 97 háztartás részére.
Azaz még mindig közel 100 háztartás nem küldte meg a vízfogyasztási adatokat, ill. nem kért
mentességet a díj megfizetése alól. Hosszú évek alapján megfigyelhető, hogy a felszólítottak
több mint fele mentesül a díj megfizetése alól, de még a mentességet kérő nyomtatványt sem
küldi meg időben a hatóság részére.
Állatvédelmi ügyek
Lakossági bejelentés érkezett, amely szerint az Újtelep út 8. szám alatti önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanban (Drakula ház) egy macska kolónia vert tanyát, a bejelentő szerint
4-5 felnőtt és 4 kölyök egyed alkotja a populációt. A macskák szakszerű begyűjtése
érdekében szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező Állatvédő szervezetektől kértünk
árajánlatot, az ajánlatok folyamatosan érkeznek.
Ipar-kereskedelmi ügyek
2021. január 1. napjától hatályos jogszabályváltozás értelmében 2021. január 1. napjától a
vendéglátó üzleteket üzlettípusokba kell sorolni. A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján
a vendéglátó üzletek esetében a kereskedő köteles bejelenteni a jegyzőnek a Korm. rendelet 4.
melléklete szerinti vendéglátó üzlettípust. A nyilvántartásban 30 kereskedőt találtunk, akik
nem tettek eleget a bejelentési kötelezettségüknek, ők ismételten kiküldött tájékoztató levél
keretében felszólítást kaptak a hiányosság pótlására.
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VI.
Városüzemeltetési Osztály
Épületkarbantartási feladatok
Eddig elvégzett munkák
- Rézöntő u. 24. Óvoda
- Rézöntő u. 22. Bölcsőde
- Pistahegyi Óvoda
- Csillag u. 1. Óvoda
- Szitás u. 99. Óvoda
- Család és Gyermekjóléti
- Mikszáth Kálmán Ált. Isk.
- SZTK munkái:

Kerítés hálózása, mosdócsapok, szifonok cseréje;
Kerítés hálózása, ablakjavítás, főbejárati ajtó csere,
festési munkák;
Drótkerítés cseréje, akna megemelése, betonozás,
3 db lábtörlőrács készítése, cseréje;
Konyhai lámpatest cseréje, csoportszobai konnektor
áthelyezése;
Bejárati kapu festése, elektromos javítások, fugázás,
ablakjavítás;
Terasz melletti földbeomlás megszüntetése;
Gyümölcsmosó csapjának javítása;
Folyamatos beázás miatt a vízelvezetés átalakítása.
Mélyépítés

Folyamatban van a Ruca utca (Könyves utca és Wekerle Sándor utca közötti szakasz)
rongálódott burkolatú járdáinak felújítása.
Folyamatban van a Teknő utca (Könyves utca és MÁV-Kelebia vasút közötti szakasz)
rongálódott burkolatú járdáinak felújítása.
Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 7 db.
Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 5 db.
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. szeptember 23. – 2021. október 21.
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 7 830 kg hulladék
került beszállításra.
2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 60 m3
hulladék került elszállításra.
A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása (szemétés zöldhulladék), a felsorolt kaszálási terület rendbetétele, parlagfűirtás, gyomlálás, gallyazás,
lombszedés:
Kaszálás
- Délitemető és környéke előkaszálása.
- Láva utca,
- Erzsébeti Temető Kopjafa környéke,
- Templom utca 167. óvoda,
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- Szerviz utca rézsű a Rézöntő utcától.
Parlagfűirtás, gyomlálás, lombszedés, gallyazás
- Templom utca és a Vecsési u. között lomb gyűjtés,
- Hősök tere,
- Újtelep parlagfű irtása,
- Grassalkovich u. melletti rész,
- Táncsics u. kis híd,
- Közlekedési jelzőtáblák mellett gallyazás (5db).
Hulladékszállítás
- Ugarszél u. Vecsési u.,
- Kő u.,
- Temető sor,
- Sztojka tér mellett szemét gyűjtés,
- Meddőhányó u.,
- Ócsai u. Zsellér dűlő, EGW mellett,
Ülepítő tisztítás
- Újtelepi Játszótér ülepitő tisztitás,
- Fakopáncs játszótér mellett ülepitő tisztitás
(a felsorolás nem teljeskörű).
Foglalkoztatási adatok
Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 7 fő, a bíróság által kiközvetítettek
száma 5 fő volt.
Kertészet
-

-

-

-

-

-

Folyamatosan zajlanak a megvizsgált bejelentéseken alapuló faápolási munkálatok, mint a
gallyazás, ifjítás stb.
A Felső Duna sor Tündérkertbe vezető útszakaszán (hozzávetőleg 300 m. hosszan)
esztétikai gallyazásra került sor, a Soroksári Napokra és az Oktoberfest-re való
készületképpen, újabb lépésként a rendezett városkép irányába.
Nagyszabású gallyazásra került sor a Július téri (Péteri-major) játszótéren. Minden
örökzöld gallyazásra került, talajszinttől számítva 2,5 méteres magasságig, a játszótér így
teljes egészében átlátható.
Folyamatosan zajlanak a kül- és belterjes kaszálások Soroksár közigazgatási területén,
előtérbe helyezve a magasan frekventált környékeket.
Rendkívüli kaszálásra került sor a Délitemető területén, mely során tesztelésre került
olyan lánctalpas munkagép, mely segítségével jövőre megtisztíthatóvá válik a terület a
nagyméretű lícium bokroktól.
Nagyszabású zöldmunka került elvégzésre a Vadvíz, Vadevezős utcák mellett, melynek
hála a térfigyelőkamera látótere végig akadálytalan, így az illegális hulladéklerakást
végzők már megfigyelhetőek.
A Hősök terén, az aradi vértanúk emléknapjának okán 5-én lombgyűjtés, illetve
gyommentesítés került elvégzésre, továbbá a téren található teljes cserjeállomány
megtisztításra került az abba eldobált szeméttől.
Beszedésre kerültek az Oktoberfest rendezvényt hirdető molinók.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal együttműködve került kivágásra egy életés vagyonveszélyes hódrágta fa a Házhajó utcában.
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A szociális segítséget jelentő faosztáshoz további - felajánlásból származó - fák kerültek
kivágásra és darabolásra.
Megkezdődött a díszítőértéküket elvesztett egynyári növények eltávolítása és a tavaszi
hagymások ültetése.

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 képviselőtestület 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”) Polgármester Úr
döntött róla, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest
Főváros Kormányhivatala előtt a Budapest XXIII. ker. 196680 helyrajzi számú ingatlanból a
K-101793 vázrajz szerint kialakuló (196680/1) helyrajzi számú, 3 m2 területű ingatlan
kisajátítása iránt folyó eljárásban a (196680/1) helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért
fizetendő 47.358,-Ft kisajátítási kártalanítási összeget elfogadja. Az Önkormányzat által
korábban felajánlott vételár 44.568,-Ft volt.
Beruházás
-

-

-

A Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretén belül 2021. szeptember 28án támogatási kérelmet nyújtottunk be a Soroksár-Újtelep városrészen található Eperföld
útépítésre. Az Eperföld utca kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezettel rendelkezik,
melynek csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. A helyszíni sajátosságokból
adódóan a tervezett aszfaltburkolatú út szélessége 5,0 méter, kapubehajtók kialakításával,
valamint aszfaltburkolatú gyalogjárdával. A felszíni csapadékvíz elvezetésére zárt
csapadékcsatorna épül, melynek befogadója a Dinnyehegyi út csapadékvíz-csatorna.
Önkormányzatunk célja a kerület közlekedésbiztonsága érdekében új LED-prizmasoros
gyalogátkelőhelyek létesítése, valamint néhány meglévő gyalogátkelőhely LEDprizmasorral történő kiegészítése, melynek érdekében „Soroksár gyalogátkelőhely
tervezés” tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeképp tervezési szerződést kötöttünk 2021. augusztus 25-én. A közlekedési
infrastruktúra fejlesztési támogatás projekt keretében kéthetente tervezői kooperáción
egyeztetjük a tervezési folyamat előrehaladását.
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”
tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeképp az alábbi feladatok tekintetében
- tervezési szerződést kötöttünk 2021. szeptember 29-én a Create Value Szolgáltató
és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal:
o Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése
o Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése
o Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése.
- tervezési szerződést kötöttünk 2021. szeptember 29-én az UVATERV Út-,
Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársasággal:
o Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út
o Haraszti út – M0 összekötő út és híd
8
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-

-

-

-

-

o Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése
érdekében új híd építése.
Kéthetente tervezői kooperációk keretében egyeztetjük a tervezési folyamatok
előrehaladását.
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 kerékpáros- és gyalogutak-, valamint szilárdburkolatú útés csapadékvíz elvezetés tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás műszaki szakmai
anyagának összeállítása folyik.
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 valósul meg, korcsoportos bontás szerint. Az elavulttá vált
informatikai szolgáltatási környezet teljes újra konfigurálása során, a gépterem felújítását,
hálózati újratervezést, szerverek cseréjét, biztonságos adattárolás-, és mentési környezet
kialakítását, a széttagolt levelezési rendszer újraszervezését, valamint központi vírusírtó
rendszer kiépítését tervezzük. A támogatási előlegként nyújtott támogatás
felhasználásának és elszámolásának részleteiről a Belügyminiszter BMÖGF/953/2021.
számon Támogatói Okiratot adott ki. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje
2022. december 31.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program pályázatán Önkormányzatunk 6 helyszínen nyert fitneszeszköz-telepítési
lehetőséget:
 Felső Duna Sor hrsz.: 184927, 184928 (Dobó utcai játszótér)
 Felső Duna Sor hrsz.:185965 (Molnár-szigetre vezető lépcső melletti) terület
 Török utca 37. hrsz.: 184044 (Könyves utca sarok)
 Házikert utca hrsz.: 187285/4 (Kelep utca sarok)
 Taling utca hrsz.: 196197/22 (Búzafű köz)
 Szentlőrinci út hrsz.:185448 (Ugarszél út sarok)
A Soroksári Sportpark beruházások megvalósítására 2021. július 21. napján megkötésre
került a vállalkozási szerződés a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Beruházási
Ügynökség), a BWcosta Ép Kft. (Vállalkozó) és Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata között, mely napon a 6 soroksári helyszín munkaterület átadása
is megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja 2021. október 22.
Önkormányzatunk a 359/2021.(IX.14.) határozatában fedezetet biztosított a kültéri
sportparkok működési feltételei megteremtéséhez szükséges munkálatok végrehajtására,
melynek keretében a használhatóságot és kényelmet biztosító eszközöket telepítünk (pad,
szemetes, kerékpártároló, esetenként napvitorla) és az akadálymentes megközelítés
kialakítását, a környező terep rendezését hajtjuk végre.
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, 2021.
június 29. napján kelt BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően,
10 563 193,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk. A
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kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést 2021. szeptember 9-én megkötöttünk, a
munkaterület átadás 2021. szeptember 20-án megtörtént. Vállalkozó a kivitelezést úgy
köteles végrehajtani, hogy a munkavégzés során az Óvoda zavartalan üzemelése-,
valamint gépészeti kiszolgálása mindvégig biztosított legyen, hő- és melegvízellátásról a
kivitelezés teljes ideje alatt gondoskodni kell.

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 kialakítása, valamint a bevásárlóközpont területén tervezett Burger
King étterem építése érdekében történő - módosításának tervezetével kapcsolatban október
11-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 szabályszerűségi ellenőrzése,
valamint a Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztálya részére tanácsadási
tevékenység valósult 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, 2021. október 25.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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