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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak 

végrehajtásához külső szervezetek igénybevétele szükséges, melyet a 2022. évben vállalkozási-, 

szolgáltatási-, megbízási- stb. szerződések, illetve keretszerződések megkötésével biztosítottunk 

(a szerződések jellemzően 2022. december 31. napjával lejárnak).  

A feladatok folyamatos ellátása érdekében egyszerű beszerzési-, illetve közbeszerzési 

eljárások lefolytatását követően, 2023. január 1. napjával új szerződések megkötése szükséges.  

A beszerzési- illetve közbeszerzési eljárások kiírásához, eredményes lefolytatásához 

mindenképpen szükséges – az adott áru, szolgáltatás, tevékenység paramétereinek meghatározásán 

túl – azon összeg meghatározása, amely irányadónak tekintendő és a költségvetés tervezéséhez is 

segítséget, alapot nyújt. 

 

A tervezett összegek előzetesen bekért több ún.: indikatív ajánlat (előzetes, jelzés értékű ajánlat, 

amely az ajánlattevőt nem köti), valamint a folyó évi és/vagy korábbi években megkötött 

szerződésekben szereplő összegek alapján lettek megállapítva, de ezek az összegek mindössze 

olyan irányszámok, amelyek a beszerzési- és közbeszerzési eljárások megindításához 

szükségesek, és nem úgy tekintendők, hogy a döntés meghozatalával eldőlt, hogy adott árut vagy 

szolgáltatást, mely vállalkozás fogja biztosítani, mivel ez majd a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján lefolytatásra kerülő beszerzési- vagy közbeszerzési eljárások alapján fog majd eldőlni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével, hogy ezen 

iránymutató számok (összegek) elfogadásával hozzák meg döntésüket. 

 

Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése 

értelmében az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Polgármester 2023. 

február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

megkötendő szerződések fedezetére az alábbi tárgyban vállaljon előzetes kötelezettséget a 2023. 

évi költségvetés terhére:  

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát érintő értékbecslés- 

és igazságügyi szakvélemények készítése: társasházi lakás-, beépített- és beépítetlen 

ingatlan értékbecslés készítése, utcanyitással, kisajátítással kapcsolatos kártalanítási 

szakvélemény készítése. A feladatokat a 2023. évben is keretszerződés alapján tervezzük 

elvégeztetni, a keretösszeg nagysága nettó: 14.990.000, - Ft.  

 

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát érintő földmérési 

munkák: záradékoltatott változási vázrajz készítése, telekalakítási tervdokumentáció 

készítése, telek-, épület- földrészlet kitűzése, telekhasználat szerinti felmérése és jogi 

állapotban való ábrázolása, épületfelmérés. A feladatokat a 2023. évben is keretszerződés 

alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 10.000.000, - Ft.  

 

3. A Budapest, XXIII. kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és 

telekalakítások végrehajtása érdekében jogi tevékenység ellátása. A feladatot a 2023. évben 

keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 8.000.000, - 

Ft.  

 

4. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát érintő ingatlanok 

árveréseihez kapcsolódó hirdetések kezelésére szerződést szükséges kötni a 2023. évben, 

nettó 500.000, - Ft díjjal. 
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5. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési 

eljárásainak teljes körű lebonyolítása, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 

lebonyolításában való közreműködés, valamint közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása: 

a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, a verseny tisztaságának biztosítása, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a végrehajtásra alkotott 

jogszabályok rendelkezéseinek értelmezése. A feladatokat a 2023. évben megbízási 

szerződés alapján (havi átalánydíj) tervezzük elvégeztetni, melynek díja nettó 42.000.000,- 

Ft.  

 

6. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő 

közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések lebonyolításában való közreműködés, valamint közbeszerzési tanácsadói 

feladatok ellátása: a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, a verseny tisztaságának 

biztosítása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a végrehajtásra 

alkotott jogszabályok rendelkezéseinek értelmezése. A feladatokat a 2023. évben megbízási 

szerződés alapján (havi átalánydíj) tervezzük elvégeztetni, melynek díja nettó 4.200.000, - 

Ft.  

 

7. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges 

irodaszer, nyomtatvány ellátása érdekében az árubeszerzést a 2023. évben is keretszerződés 

alapján tervezzük megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 8.000.000, - Ft.  

 

8. Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátására I. Az esetileg 

igénybe veendő mérnöki szolgáltatások: magasépítési karbantartások, felújítások és 

beruházások előkészítse, mérnöktanácsadás. A szolgáltatást a 2023. évben keretszerződés 

alapján tervezzük megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 14.900.000, - Ft.  

 

9. Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátására II. Az esetileg 

igénybe veendő mérnöki szolgáltatások: mélyépítési beruházások- és forgalomba 

helyezések előkészítse, mérnöktanácsadás. A szolgáltatást a 2023. évben keretszerződés 

alapján tervezzük megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 14.900.000, - Ft.  

 

10. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2023. évi 

takarítása, melyet határozott időre szóló vállalkozási szerződés megkötésével tervezzük 

megvalósítani, a szerződés tervezett díja: nettó 14.900.000, - Ft.  

 

11. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeibe 2023. évben a 

tisztító- és tisztálkodószerek beszerzését határozott időre szóló, adásvétellel vegyes 

szállítási szerződés megkötésével tervezzük megvalósítani, a szerződés tervezett díja: nettó 

8.000.000, - Ft. 

 

12. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén 

fertőtlenítési gyorsszolgálati feladatokat a 2023. évben szolgáltatói keretszerződés 

keretében tervezzük elvégeztetni, melynek nagysága: nettó 8.000.000, - Ft.  

 

13. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 

gyorsszolgálati munkák ellátását a 2023. évben határozott időre szóló vállalkozási 

keretszerződés megkötésével tervezzük megvalósítani. A szerződéses keretösszeg 

nagysága: nettó 4.000.000, - Ft.   
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14. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát érintő gyorsszolgálati 

munkák ellátását a 2023. évben határozott időre szóló vállalkozási keretszerződés 

megkötésével tervezzük megvalósítani. A szerződéses keretösszeg nagysága: nettó 

14.900.000, - Ft.  

 

15. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzata intézményeit és dolgozóit 

érintő tűz- és munkavédelmi feladatokat megbízási szerződés megkötésével látjuk el, 

melyre a 2023. évben tervezett összeg: nettó 2.400.000, - Ft. 

 

16. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit 

érintő tűz- és munkavédelmi feladatokat megbízási szerződés megkötésével látjuk el, 

melyre a 2023. évben tervezett összeg: nettó 1.200.000, - Ft. 

 

17. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata intézményi/tulajdonában álló 

épületei riasztó rendszere folyamatos működtetésének biztosítása érdekében, az időszakos 

karbantartási, valamint rendkívüli hibaelhárítási munkáinak elvégzését vállalkozási 

keretszerződés megkötésével biztosítjuk, melyre 2023. évben a keretösszeg nagysága: nettó 

4.000.000.-Ft. 

 

18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületei riasztó 

rendszerének folyamatos működtetésének biztosítása érdekében, az időszakos 

karbantartási, valamint rendkívüli hibaelhárítási munkáinak elvégzését vállalkozási 

keretszerződés megkötésével biztosítjuk, melyre 2023. évben a keretösszeg nagysága: nettó 

1.000.000.-Ft. 

 

19. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata intézményi épületeiben a liftek 

folyamatos működtetésének biztosítása érdekében, az időszakos karbantartási, valamint 

rendkívüli hibaelhárítási munkáinak elvégzését vállalkozási keretszerződés megkötésével 

biztosítjuk, melyre 2023. évben a keretösszeg nagysága: nettó 2.000.000.-Ft. 

 

20. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata intézményi épületeiben a 

tűzgátló ajtók karbantartásának biztosítása érdekében, az időszakos karbantartási, valamint 

rendkívüli hibaelhárítási munkáinak elvégzését vállalkozási keretszerződés megkötésével 

biztosítjuk, melyre 2023. évben a keretösszeg nagysága: nettó 500.000, -Ft. 

 

21. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata intézményi épületeiben a 

tűzátjelzési rendszer és tűzriasztásrendszer karbantartásának biztosítása érdekében, az 

időszakos karbantartási, valamint rendkívüli hibaelhárítási munkáinak elvégzését 

vállalkozási keretszerződés megkötésével biztosítjuk, melyre 2023. évben a keretösszeg 

nagysága: nettó 1.000.000, - Ft. 

 

22. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait vállalkozási szerződés keretében 

kívánjuk továbbra is megoldani, melyre a 2023. évi keretösszeg nagysága: nettó 820.000, -

Ft  

 

23. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata épületeiben tűzoltó készülék, 

fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait vállalkozási szerződés keretében kívánjuk 

továbbra is megoldani, melyre a 2023. évi keretösszeg nagysága: nettó 2.800.000, -Ft 
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24. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata létesítményeiben üzemelő 

földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések éves műszaki felülvizsgálata és 

időszakos karbantartási, valamint rendkívüli hibaelhárítási munkálatainak megrendelések 

alapján történő elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében történne a 2023. évben is, 

a keretösszeg nagysága: nettó 9.000.000, - Ft. 

 

25. A megfelelő villamos – földgáz felhasználás, valamint a szolgáltatási szerződéseknek 

megfelelő számlázása érdekében energetikai monitoring rendszert tervezünk üzemeltetni 

külsős megbízási szerződéssel, melynek 2023. évi tervezett összege: nettó 4.200.000.-Ft. 

 

26. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási határán belül 

található mély fekvésű területekről, a vízelvezető csatornával nem rendelkező helyeken, az 

ingatlanok állagának megóvása érdekében, valamint a biztonságos közlekedés megtartása 

végett, a lehullott és összegyűlt csapadék elszállítása: a szikkasztó árkokból, szikkasztó 

műtárgyakból történő esővíz elszállítása a kijelölt leeresztő helyre, valamint iszaptalanítás, 

esővíz elvezető és szikkasztó rendszerek nagynyomású gépi tisztítása. A feladatokat a 2023. 

évben is keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 

14.900.000, - Ft.  

 

27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási határán belül 

földutak, a hozzájuk tartozó vízelvezető rendszerek és egyéb műtárgyak, földárok, 

burkolatlan közterületek fenntartási, karbantartási, javítási feladatainak ellátását a 2023. 

évben keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 

80.000.000, - Ft. 

 

28. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási határán belül 

szilárd útburkolatok, a hozzájuk tartozó vízelvezető rendszerek és egyéb műtárgyak, 

gyalogjárdák fenntartási, kátyúzási, javítási feladatainak ellátását a 2023. évben 

keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 90.000.000, - 

Ft. 

 

29. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 8/9 óvoda + bölcsőde=10 

intézményi játszóterén telepített játszóeszközeinek a játszótéri eszközök biztonságosságáról 

szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerinti rendszeres, havi karbantartását, a 

karbantartási napló vezetését vállalkozási szerződés keretében kívánjuk továbbra is 

megoldani, melyre a 2023. évi keretösszeg nagysága: nettó 10.500.000, - Ft.  

 

30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az 

illegálisan elhelyezett, nem veszélyesnek minősülő települési szilárd hulladék, lom és 

zöld/lomb kézerővel történő összegyűjtését követő hulladék elszállítása és hulladék-

ártalmatlanító helyen történő elhelyezése, valamint igény esetén a tisztán zöldhulladék 

komposztáló telepre való szállítása. A feladatot a 2023. évben szolgáltatói keretszerződés 

keretében tervezzük elvégeztetni, melynek nagysága: nettó 12.000.000, - Ft. 

 

31. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az 

illegálisan elhelyezett, nem veszélyesnek minősülő hulladék, lom és zöld/lomb hulladék 

munkagéppel történő összegyűjtése és elszállítása és hulladék-ártalmatlanító helyen történő 

elhelyezése. A feladatot a 2023. évben szolgáltatói keretszerződés keretében tervezzük 

elvégeztetni, melynek nagysága: nettó 14.900.000, - Ft. 
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32. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, a 

lakosság részére kedvezményesen értékesített zöldhulladék gyújtó zsák beszerzése. A 

feladatot a 2023. évben szolgáltatói keretszerződés keretében tervezzük elvégeztetni, 

melynek nagysága: nettó 6.000.000, - Ft. 

 

33. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az 

illegálisan elhelyezett, veszélyesnek minősülő hulladék, elszállítása és hulladék-

ártalmatlanító helyen történő elhelyezése. A feladatot a 2023. évben szolgáltatói 

keretszerződés keretében tervezzük elvégeztetni, melynek nagysága: nettó 4.000.000, - Ft. 

 

34. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata oktatási intézményeinek alsó 

tagozatos tanuló részére tejes kifli (Magyar Élelmiszerkönyv 2-81/03/01 előírás szerint) 

napi leszállítása, melyet határozott időre szóló szállítási keretszerződés megkötésével 

tervezzük megvalósítani a 2023. évben is. A szerződéses keretösszeg nagysága: nettó 

12.000.000, - Ft+18% ÁFA = 14.160.000, - Ft.  

 

35. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata oktatási intézményeiben 

kártevőirtási kötelezettség elvégzését a 2023. évben keretszerződés alapján tervezzük 

elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 5.000.000, - Ft. 

 

36. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata intézményeiből az ételhulladék 

elszállítását (szállítás, hulladék-ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) a következő 

évben is keretszerződés megkötésével tervezzük megoldani, melyre a 2023. évben tervezett 

összeg: nettó 5.000.000, -Ft. 

 

37. A köztemetés biztosítását keretszerződést megkötésével tervezzük megoldani, melyre a 

2023. évben tervezett összeg: nettó 4.000.000, - Ft 

 

38. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelő-

rendszer teljes körű karbantartására, javítására, valamint beruházás jellegű hibaelhárításra 

keretszerződést tervezünk kötni, melyre a 2023. évben tervezett összeg: nettó 11.000.000, - 

Ft. 

 

39. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterületein fellelt roncs- és 

üzemképtelen gépjárművek elszállítására és nyilvántartására keretszerződést tervezünk 

kötni, melyre a 2023. évben tervezett összeg: nettó 1.500.000, - Ft. 

 

40. A rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzés nyújtására, 

az oktatásra 2023. évben tervezett összeg: nettó 480.000, - Ft. 

 

41. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata rendezvényekkel kapcsolatos 

őrzés-védelmi feladatainak megszervezését, ellátását, valamint a szolgálatatás 

felügyeletének folyamatos biztosítását a 2023. évben keretszerződés alapján tervezzük 

megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 17.980.000, - Ft. 

 

42. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal rendészeti dolgozói 

részére az egyenruha beszerzés biztosítását 2023. évben keretszerződés alapján tervezzük 

megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 2.000.000, - Ft. 
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43. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére jogi tanácsadás ellátása. 

A feladatot a 2023. évben keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg 

nagysága: nettó 13.800.000, - Ft.  

 

44. A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátását (NEAK nélkül) a 2023. évben szerződés alapján 

tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága: nettó 20.500.000, - Ft. 

 

45. A helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásához, műsor készítéshez használatos 

eszközök bérlését külső szervezet igénybevételével tervezzük megvalósítani. A 2023. évi 

keretösszeg nagysága: nettó 3.000.000.- Ft.  

 

46. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal a kiadója a Soroksári 

Hírlapnak, amely a kerület társadalompolitikai és szolgáltató lapja. A helyi újság azzal a 

céllal kerül kiadásra, hogy a lakosság hiteles tájékoztatást kapjon az őket érintő témákról, 

legfontosabb információkról, valamint az intézmények, társadalmi szervezetek 

tevékenységéről, kulturális programokról, eseményekről. A Soroksári Hírlap fontos 

szerepet tölt be a lakosság életében, hiszen az itt élők a lapból értesülhetnek minden olyan 

információról, ami lényeges számukra. A Soroksári Hírlap kiadása csak akkor lehet 

folyamatos, ha a Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2023. évre a hírlappal 

kapcsolatos költségek finanszírozására, amelynek költsége: nettó 20.000.000, -Ft.  

 

47. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata rendezvényeinek virág- és 

virágdekorációjának biztosítását a 2023. évben keretszerződés alapján tervezzük 

megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 5.000.000, - Ft.  

 

48. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata rendezvényeinek megtartásához 

szükséges feltételek biztosítása érdekében a 2023. évben keretszerződés alapján tervezzük 

megvalósítani, a keretösszeg nagysága: nettó 30.000.000, - Ft. 

 

49. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületei vezetékes- és 

mobiltelefon szolgáltatás díjának 2023. évi biztosítására tervezett összeg: nettó 4.000.000, 

- Ft. 

 

50. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületei internet 

szolgáltatási díjának 2023. évi biztosítására tervezett nettó összeg: 4.000.000, - Ft. 

 

51. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban működtetett 

szoftverek (iktató, vagyonkezelési, szociális programok stb.) karbantartási- és üzemeltetési 

díjainak 2023. évi biztosítására tervezett nettó összeg: 25.000.000, -Ft. 

 

52. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalában számitástechnikai 

szolgáltatást (HelpDesk, Support) tervezünk igénybe venni, mely 2023. évi biztosítására 

tervezett nettó összeg: 20.000.000, - Ft. 

 

53. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a továbbiakban is biztosítani tervezzük a jogi tanácsadási lehetőségét, 

melyre a 2023. évi tervezett összeg: nettó 1.200.000.-Ft. 
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54. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét a továbbiakban is biztosítani kívánjuk, 

melyre a 2023. évi tervezett összeg: nettó 4.080.000.-Ft. 

 

55. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére az idősek átmeneti ellátása érdekében - háziorvosi feladatok a 

gondozóházban – szerződés megkötésének lehetőségét a továbbiakban is biztosítani 

kívánjuk, melyre a 2023. évi tervezett összeg: nettó 1.200.000.-Ft. 

 

56. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére gyermekek bölcsődei ellátása érdekében – csecsemő és gyermek 

szakorvosi feladat ellátásra – szerződés megkötésének lehetőségét a továbbiakban is 

biztosítani kívánjuk, melyre a 2023. évi tervezett összeg: nettó 1.200.000.-Ft. 

 

57. A Táncsics Mihály Művelődési Ház részére a feladatainak ellátásához jogi tevékenységre a 

2023. évben keretszerződést kíván kötni, a keretösszeg nagysága: nettó 4.200.000, - Ft.  

 

58. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye részére a feladatainak ellátásához jogi tevékenységre a 2023. 

évben keretszerződést kíván kötni, a keretösszeg nagysága: nettó 3.600.000, - Ft.  

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát. 

Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2022. 

(XI. 17.) határozata a 2023. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. kötelezettséget vállal az alábbi táblázatban felsorolt és az Önkormányzat, valamint a 

Polgármesteri Hivatal részére nyújtandó vállalkozási-, szolgáltatási-, megbízási-. 

szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira 

az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

 

 

1. az értékbecslés- és igazságügyi 

szakvélemények készítésére, 
14.990.000, -Ft + ÁFA 

2. a földmérési munkák igénybevételére 10.000.000, -Ft + ÁFA 

3. XXIII kerületben a szabályozási tervek 

végrehajtását érintő kisajátítások és 

telekalakítások érdekében jogi tevékenység 

ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

4. árverési hirdetések kezelésére, a 

megkötendő szerződés díjára 
500.000, -Ft + ÁFA 

5. Önkormányzat részére közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 
42.000.000, -Ft + ÁFA 
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6. Polgármesteri Hivatal részére 

közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására  

4.200.000, -Ft + ÁFA 

7. Polgármesteri Hivatal működéséhez 

szükséges irodaszer, nyomtatvány 

árubeszerzésére 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

8. az esetileg felmerülő magasépítési mérnök 

feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

9. az esetileg felmerülő mélyépítési mérnök 

feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

10. a hivatal épületeinek takarítására 14.900.000, -Ft + ÁFA 

11. Polgármesteri Hivatal épületeibe a 

tisztító- és tisztálkodószerek biztosítására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

12. fertőtlenítési gyorsszolgálati feladatok 

ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

13. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

gyorsszolgálati munkák ellátására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

14. Önkormányzati épületek gyorsszolgálati 

munkáinak ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

15. Önkormányzati intézményeket és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

2.400.000, -Ft + ÁFA 

16. Polgármesteri Hivatal épületeit és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

1.200.000.-Ft + ÁFA 

17. Önkormányzat intézményei riasztó 

rendszereinek működtetésére, karbantartására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

18. Polgármesteri Hivatal riasztó 

rendszereinek működtetésére, karbantartására 

1.000.000, -Ft + ÁFA 

19. Önkormányzat intézményi épületekben a 

liftek folyamatos működtetésére, 

karbantartására 

2.000.000, -Ft + ÁFA 

20. Önkormányzati épületek tűzgátló ajtóinak 

a karbantartására 

500.000, -Ft+ ÁFA 

 

21. Önkormányzati épületek tűzátjelzési 

rendszer és tűzriasztásrendszer 

karbantartására 

1.000.000, - Ft+ ÁFA 

 

22. Polgármesteri Hivatal épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, 

karbantartási feladataira 

820.000, - + ÁFA 

23. Önkormányzat épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, 

karbantartási feladataira 

2.800.000, - + ÁFA 

24. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó 

berendezések karbantartására 

9.000.000, -Ft + ÁFA 

25. energetikai monitoring szolgáltatásra 4.200.000, -Ft + ÁFA 

26. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó 

műtárgyak fenntartására és karbantartására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

27. földutak, a hozzájuk tartozó vízelvezető 

rendszerek és egyéb műtárgyak, földárok, 

80.000.000, -Ft + ÁFA 
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burkolatlan közterületek fenntartási, 

karbantartási, javítási feladatainak ellátására 

28. szilárd útburkolatok, a hozzájuk tartozó 

vízelvezető rendszerek és egyéb műtárgyak, 

gyalogjárdák fenntartási, kátyúzási, javítási 

feladatainak ellátására 

90.000.000, -Ft + ÁFA 

29. az intézményi játszóeszközök rendszeres 

karbantartásra 

10.500.000, -Ft + ÁFA 

30. az illegális települési szilárd hulladék és 

zöld/lomb hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására 

12.000.000, -Ft + ÁFA 

31.  az illegális települési szilárd hulladék és 

zöld/lomb hulladék gépi összeszedés 

elszállítására és ártalmatlanítására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

32. kedvezményesen értékesített zöldhulladék 

gyújtó zsák 

6.000.000, -Ft + ÁFA 

33. illegálisan elhelyezett, veszélyesnek 

minősülő hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

34. az oktatási intézmények tejes kiflivel 

történő ellátására 

12.000.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 

14.160.000.- Ft 

35. a kártevőmentesítés elvégzésére 5.000.000, -Ft + ÁFA 

36. Önkormányzati intézményekből 

ételhulladék elszállítására (szállítás, 

ételhulladék ártalmatlanítás és cserehordók 

fertőtlenítése) 

5.000.000.-Ft + ÁFA 

37. köztemetés 4.000.000, - Ft+ ÁFA 

38.  a térfigyelő rendszer karbantartására 11.000.000.-Ft + ÁFA 

39. Önkormányzat közterületein felelt roncs 

és üzemképtelen gépjárművek elszállítására 

1.500.000, - Ft+ ÁFA 

40. a rendészeti feladatot ellátó 

munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai 

képzésére 

480.000.-Ft + ÁFA 

41. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-

védelmi feladatainak megszervezésére, 

ellátására, 

17.980.000, -Ft + ÁFA 

42. Polgármesteri Hivatal rendészeti dolgozói 

részére az egyenruha beszerzésére 

2.000.000.-Ft + ÁFA 

43. Önkormányzat részére jogi tanácsadás 13.800.000.-Ft +ÁFA 

44. felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására 

(NEAK nélkül)  

20.500.000.- Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

45. a helyi audiovizuális médiaszolgáltatás 

nyújtásához, műsor készítéshez használatos 

eszközök bérlésére 

3.000.000, -Ft + ÁFA 

46. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos 

költségek finanszírozására 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

47. Önkormányzat rendezvényein virág- és 

virágdekoráció biztosítására 

5.000.000, -Ft + ÁFA 
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48.  Önkormányzata rendezvényeinek 

megtartásához szükséges feltételek biztosítása 

érdekében  

30.000.000, -Ft + ÁFA 

49. Hivatal épületeinek vezetékes és 

mobiltelefon szolgáltatásaira megkötendő 

szerződés díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

50. Hivatal épületeinek internet 

szolgáltatására megkötendő szerződés díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

51. Polgármesteri Hivatalban működtetett 

szoftverek karbantartására és működtetésére 

25.000.000, -Ft + ÁFA 

52.  Polgármesteri Hivatalban 

számitástechnikai szolgáltatás díjára 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

 

 

II. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése terhére. 

 

 

1. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

részére a jogi tanácsadási feladatok 

ellátására 

1.200.000, -Ft + ÁFA 

2. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

részére ebéd házhozszállítás feladatok 

ellátására 

4.080.000, -Ft + ÁFA 

3. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

részére a Gondozóházban háziorvosi 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

4. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

részére bölcsődei csecsemő és gyermek 

szakorvosi feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

 

 

III. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a szolgáltatásokkal kapcsolatban 

megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

 

 

1. Táncsics Mihály Művelődési Ház részére 

jogi tanácsadási feladatok ellátására 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

 

IV. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése terhére. 
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1 Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

részére jogi tanácsadási feladatok ellátására 

3.600.000, -Ft + ÁFA 

 

V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2022. október 24. 

        

 

 

 

     Kisné Stark Viola      Bese Ferenc 

        osztályvezető          polgármester 

          az előterjesztés készítője           előterjesztő 
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