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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. október 25.  

- Kisfilm megjelentetése az Október 23-ai megemlékezésről 

- Képes beszámoló közzététele Takács Péter erőemelő világbajnok köszöntéséről  

2021. október 28.  

- Tájékoztató közzététele a Horgászpart környéki áramszolgáltatási karbantartásról 

- Kisfilm megjelentetése a fásítási akcióról 

- Beszámoló közzététele Velőti Lilien sportoló eredményéről 

2021. október 29. 

- Tájékoztató közzététele a Pesterzsébeti Temető nyitva tartásáról és szabályairól 

- Felhívás közzététele az Ebösszeírással kapcsolatosan 

- Képes beszámoló közzététele a Karmazsin utcai játszótér felújításáról 

2021. november 1.  

- Képes beszámoló és kisfilm bemutatása: „Keresztállítás az elhunytak tiszteletére” 

2021. november 2.  

- Tájékoztatás közzététele a gallyazási munkálatokról 

2021. november 3. 

- Tájékoztató közzététele a Ráckevei-Soroksári Duna-ág megmentése érdekében tartott 

egyeztető tárgyalásról 

2021. november 4.  

- Tájékoztatás közzététele a mammográfiás szűrésről 

- Megemlékezés az 1956-os hősökre 

2021. november 9. 

- Polgármesteri tájékoztató közzététele a közbiztonságról 

- Tájékoztatás közzététele az ingyenes jégpályáról 

2021. november 10.  

- Felhívás közzététele szavazatszámláló bizottsági tagságra jelentkezés lehetőségéről 

- Polgármesteri látogatás a Pacsirta Klub idősek napi összejövetelén 

2021. november 11. 

- A novemberi Képviselő-testületi ülésről készült összefoglaló kisfilm bemutatása  

- Képes beszámoló közzététele a kerület partizánlabda versenyről 

2021. november 13. 

- A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntés 

- Polgármesteri tájékoztató közzététele az októberi karbantartási munkákról 

2021. november 15. 

- Kisfilm bemutatása a Soroksári Tisztasági Napokról 

- Könyvbemutató a Táncsics Művelődési Házban 

 

2021. november 16.  

- Felhívás véleménynyilvánításra a Molnár-sziget déli csücskének hasznosításáról 
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- Tájékoztatás közzététele a MüGu-nál történt robbanással kapcsolatban 

- Online fogadó óra meghirdetése a Facebookon  

- Képes beszámoló közzététele a kerületi szépolvasási versenyről 

2021. november 18.  

- Az Év Szociális Dolgozója címek átadása 

 

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. A napi feladatok 

elvégzése mellett a Szervezési Csoport munkatársai megkezdték a Polgármesteri Hivatal 

központi irattárában elhelyezett, lejárt őrzési határidejű, de levéltári értéket nem képviselő 

ügyiratok éves selejtezési munkálatait. Budapest Főváros Levéltára a selejtezendő tételek 

jegyzékét előzetesen már jóváhagyta, az iratok leválogatását és a selejtezési jegyzőkönyv 

levéltári záradékolását követően előre láthatólag mintegy 80 iratfolyóméter irat kerül majd – 

környezetkímélő módszerrel, bezúzás útján - megsemmisítésre. 

 

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 

 
Az Osztály munkatársai 2021. október 22. és november 18. között az általános 

járőrszolgálatok során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a köztisztasági, közúti 

közlekedési szabálysértések visszaszorítására, továbbá azon ingatlanok feltérképezésére, ahol 

az ingatlan használója, tulajdonosa nem tett eleget az ingatlan és az úttest közötti terület 

tisztántartásának és gyommentesítésének. Az ingatlanok használói személyesen, illetve 

írásban – a postaládába elhelyezve – figyelmeztetéseket kaptak a kollégáktól, a közterület-

felügyelők határidő kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az 

ellenőrzés eredményes volt, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi 

kötelezettségének.  

A jelen tájékoztatóval érintett időszakban az osztály részéről 
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 393 esetben történt. 

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

tárolt üzemképtelen gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 5 db üzemképtelen 

gépjármű került feltérképezésre, kiértesítésre. 

 

Helyszíni bírság kiszabása 10 esetben történt összesen 140.000, -Ft. értékben 7 esetben a 

lomtalanítás során kihelyezett lomok eltulajdonítása miatt, valamint 2 esetben a KRESZ 

kisebb fokú megsértése miatt került kiszabásra. 

 

Távolléti helyszíni bírság kiszabása 1 esetben történt összesen 10.000, -Ft. értékben a 

KRESZ kisebb fokú megsértése miatt. 
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Feljelentés egy esetben történt a KRESZ kisebb fokú megsértése miatt. 

 

Térfigyelői statisztika: 
Október 22 és november 18. között a térfigyelők adatai alapján 67 esetben történt lakossági 
bejelentés, a közterület felügyelők 31 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 12 esetben 
történt észlelés. Összesen 110 esetben történt intézkedés. Az intézkedések az alábbiak szerint 
oszlanak meg. 
 
 
         Október 22 -től a hónap végéig.  November 01. és november 18. között 
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A rendőrség kérésére 6 alkalommal történt felvétel visszanézés. 

 

Közterület használattal kapcsolatos ügyek összesen: 11 db 

Konténer -építőanyag tárolás: 6 db 

Virágárusítás: 4 db  

Egyéb: (virág és mécses árusítás): 1 db 
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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 
 

A kerületi cégek 171,4 M Ft-os tartozásának behajtása érdekében az Adóhatóság munkatársai 

megkezdték az azonnali beszedési megbízások kiküldését. Jelenleg már 76 inkasszót küldtek 

ki, 3.689.965,- Ft összegben. Ugyancsak végrehajtási feladataik közé tartozik a jelzálogjogos 

bejegyzések felülvizsgálata, azaz annak a kérdésnek az eldöntése, hogy átadható-e valamely 

tartozás behajtás érdekében az önálló bírósági végrehajtó részére. Az alapul szolgáló 

határozatokat kikérték az irattárból, és folyamatosan küldik az átjelentéseket, amelynek 

feltétele a szerződéskötés. Magánszemélyek hátralékainak behajtása érdekében megkezdték a 

munkahelyi adatok iránti megkeresések megküldését.  

 

Állatvédelmi ügyek 

 

Az állatvédelmi törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat 

három évente egy alkalommal köteles ebösszeírást végezni. Az ebösszeírás célja a 

jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi 

megelőzés. Az ebösszeírás kerületünkben 2021. november 1-jén megkezdődött, a 

nyomtatványgyűjtő dobozok és a nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezésre 

kerültek. 

 

Ipar-kereskedelmi ügyek 

 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 

legutóbbi módosítása alapján a turisztikai szektor statisztikai adatgyűjtésének digitalizációja 

tovább folytatódik. 2021. november 1-jétől megkezdődött a hazai vendéglátó üzletek Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) regisztrációja, 2022. július 1-től pedig a 

kötelező adatszolgáltatás. A regisztrációra köteles szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel 

érdekében Budapest Főváros XXIII. kerületében működő vendéglátó üzletek elérhetőségi 

adatai a Magyar Turisztikai Ügynökség részére megküldésre kerültek. 

 
 

VI. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

A Városüzemeltetési Osztály munkatársai a jelentéssel érintett időszakban a következő 

feladatokat látták el: 

 

I. Épületkarbantartási feladatok 

 

- Soroksári Sportcsarnok:  Parkolóban lévő lámpatestek cseréje 

- Zenepavilon:  Bádogozás javítási munkái 
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- SZTK:  Bádogok pótlása, tető átvizsgálása, főbejárati tető 

vízelvezetés kialakítása 

- Táncsics Mihály Művelődési Ház: Mosogató és mosogatógép részére kiállások készítése 

- Grassalkovich út 104.:  Tűzgátló ajtó karbantartása 

- Táncsics Mihály u. 104.:  Kazán karbantartás 

- Visegrádi üdülő:  Kazán karbantartás 

- Rézöntő utcai Bölcsőde:  CO érzékelő cseréje. 

 

 

 

II. Mélyépítés 

 

Még folyamatban van a Ruca utca (Könyves utca és Wekerle Sándor utca közötti szakasz) 

rongálódott burkolatú járdáinak felújítása. 

 

Elkészült a Teknő utca (Könyves utca és MÁV-Kelebia vasút közötti szakasz) rongálódott 

burkolatú járdáinak felújítása. 

 

Folyamatban van a Házikert utca gyalogjárda kialakítása. (Hungária köz és Kelep utca közötti 

szakasz) 

 

Folyamatban van a Molnár-szigeten a Dara utca végétől a sétány kialakítása. 

 

Megkezdődött a jégpálya ideiglenes elektromos rendszerének kiépítése. 

 

Közútkezelői hozzájárulás kiadására 9, munkakezdési hozzájárulás kiadására 7 esetben került 

sor. 

 

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. október 22. – 2021. november 18.  

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 5140 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 63 

m3 hulladék került elszállításra. 

3. Több mint 10 m3 veszélyes hulladék került elszállításra, vegyesen építési, bontási 

hulladék, szennyezett csomagolási hulladék, valamint gumiabroncs. 

 

A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása (szemét- 

és zöldhulladék), a felsorolt kaszálási terület rendbetétele, parlagfűirtás, gyomlálás, gallyazás, 

lombszedés: 

 

Kaszálás 

- Grassalkovich út szervíz útja az Erzsébet u.-ig, 

- Erzsébet u. Templom u.-ig, 

- Vecsés u. a sorompóig. 
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Parlagfűírtás, gyomlálás, lombszedés, gallyazás 

Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása a következő helyekről: 

- Templom u.,  

- Hősök tere és környéke, 

- Vecsés u., 

- Óvodákból (300 zsák), 

- Páneurópa Általános Iskola. 

 

Hulladékszállítás 

- Vecsés u., 

- Ugarszél u., 

- Temető sor,  

- Bólyai u., 

- Szent Lőrinc u., 

- EGW, 

- 66-os végállomás. 

 

Takarítás és szemétszedés 

- Grassalkovich út 130. belső nagytakarítása,  

- Polgármesteri Hivatal épületeinek udvari takarítása, 

- Újtelep takarítása, 

- Tárcsás utcai szelektív hulladéktároló takarítása, 

- Dunapart tisztítása. 

 

Veszélyes hulladék összegyűjtése  

- Vas telep mellett, 

- Táncsics u. Tárcsás u. sarok. 

(a felsorolás nem teljeskörű). 

 

IV. Foglalkoztatási adatok 

 

Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 8 fő, 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) 

- A volt járványkórház udvara megtisztításra került az elburjánzott növényzettől. (A 

telekhatártól számított 5 m szélességben drasztikus módon.) 

- A kül- és belterjes kaszálások Soroksár közigazgatási területén ezévre lezárultak. 

- Rendkívüli kaszálásra került sor a Gyáli 1-es csatorna Táling utcai szakaszán, annak 

rézsűjén mely során tesztelésre került olyan állítható vágószögű munkagép, mely 

segítségével jövőre megtisztíthatóvá válnak a rézsűk, patakpartok, kerékpárutak 

űrszelvényei. 

- Az egynyári növények eltávolításra kerültek a Hősök terén, és Újtelepen egyaránt. 

- Komposzt és termőföld került betöltésre a virágágyakba. 
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- A virágágyakba elültetésre került jácint, nárcisz, illetve tulipánfélék, melyek kora 

tavasszal különösen szép megjelenést biztosítanak a főtérnek és Újtelepnek. 

- Lombgyűjtés, került elvégzésre több ízben a Hősök terén. 

- A szociális segítséget jelentő faosztáshoz további fák kerültek kivágásra és darabolásra 

felajánlásból. 

- Elkészült a kerület több mint 5000 fáját felmérő fakataszteri felmérés, mely alapján a 

faápolással kapcsolatos munkavégzés a jövőben sokkal gyorsabban és szakmailag 

megerősített módon válik elvégezhetővé. 

 

 

VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
 

Vagyonkezelés 

 

Kifizetésre és bitokba vételre került az Önkormányzat által a 195325/21 helyrajzi számú 

ingatlan ¾ tulajdoni hányada, melyet a közös tulajdon megszüntetése érdekében megvásárolt 

az Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattól (a fennmaradó ¼ tulajdoni hányad eddig is az 

Önkormányzat tulajdonát képezte). 

 

Beruházás 

 

- A Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretén belül 2021. szeptember 28-

án támogatási kérelmet nyújtottunk be a Soroksár-Újtelep városrészen található Eperföld 

útépítésre, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 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” 

tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás 

eredményeképp az alábbi feladatok tekintetében  

o Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése 

o Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése 

o Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése. 

o Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út 

o Haraszti út – M0 összekötő út és híd 

o 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.:  

o Soroksári rendőrkapitányság kialakítása 

o Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása 

o Új szakorvosi rendelő 

o 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 
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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. 

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 dokumentumainak véglegesítése 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. Rögzítésre került, hogy mely létesítmények megvalósítása szerepel 

a MÁV Zrt. vasútfejlesztési projektjében, amelyet Önkormányzatunknak az aluljáró 

projekt keretében nem kell megtervezni. 

- 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.   

- A Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 183210/3 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. 

 

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. 
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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 következő évi ellenőrzési terv és az azt alátámasztó kockázatelemzés 

készült el, valamint jelenleg folyamatban van a II. számú Napsugár Óvoda és Konyha 

ellenőrzése. 

 

 

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. november 22.  

 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


