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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 tevékenységekről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:  

2022. április 25.  

- Írásos tájékoztató megjelentetése a honlapon a Kelebiai vasútvonal pótlóbuszokkal való 

helyettesítéséről 

- Videófilm megjelentetése a Molnár-szigeten levő pihenőpark kialakításáról Soroksár 

Facebook oldalán 

- Képes beszámoló a Soroksár Férfi Népdalkör fennállásának 30. évfordulóján tartott 

kórustalálkozón való részvételről 

2022. április 26. 

- Videófilm megjelentetése a nagycsoportos óvodások sportdélelőttjéről a Soroksári 

Sportcsarnokban 

2022. április 27. 

- Felhívás megjelentetése a honlapon a népszámlálással kapcsolatban 

- Tájékoztató az ivartalanítási programmal kapcsolatban Soroksár Facebook oldalán 

2022. április 28. 

- Majális programjának meghirdetése Soroksár Facebook oldalán 

- Tájékoztató lombzsákok megvásárlásával kapcsolatban Soroksár Facebook oldalán 

- Képes beszámoló Dr. Terdik Tamás, budapesti rendőrkapitány látogatásáról a Polgármesteri 

Hivatalban 

2022. április 29. 

- Képes beszámoló Kékesi Éva gyémántdiplomás gyógyszerész köszöntéséről a Polgármesteri 

Hivatalban 

- Képes beszámoló a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház új diagnosztikai részlegének áradásáról 

2022. április 30. 

- Képes beszámoló a Tündérkertben épülő Szent Kristóf Csónakház területének átadásáról 

2022. május 1. 

- Az édesanyák köszöntése 

2022. május 2. 

- Képes beszámoló a Majálisról 

2022. május 3.  

- Videós beszámoló a Közgyűlésben tett felszólalásról az Újteleppel kapcsolatban 

- Képes beszámoló a Főzőversenyről 

- Képes beszámoló a Nagy Feró koncertről 

2022. május 4. 

- Képes beszámoló Dr. Simon Vomberg Roland orvossal való egyeztetésről 

2022. május 5. 

- Tájékoztatás megjelentetése a honlapon a parlagfű elleni védekezésről 

- Képes beszámoló az általános iskolások atlétika versenyéről a Szamosi Mihály Sporttelepen 

- Lakossági fórum meghirdetése az M0-s és Haraszti utat összekötő út tervezésével 

kapcsolatban 

- Videófilm megjelentetése A Soroksári Majálisról 
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2022. május 6.  

- A Láthatatlanok című film vetítésének meghirdetése a Táncsics M. Művelődési Házban 

2022. május 7. 

- Képes beszámoló az Istenes versek szavalóversenyről a Fatimai Szűzanya Templomban 

- Képes beszámoló az ingyenes virágosztásról 

2022. május 9. 

- Tájékoztatás szirénapróbáról Soroksár Facebook oldalán 

- Tájékoztató az ingyenes virágok újabb átvételi lehetőségéról Soroksár Facebook oldalán 

- Képes beszámoló a természettudományi versenyek győzteseinek díjátadójáról a 

Polgármesteri Hivatalban 

2022. május 10. 

- Videofilm megjelentetése a soroksári svábok elhurcolásának 76. évfordulóján 

- Képes beszámoló a Sárkányölő Szent György napja alkalmából „Év rendőre” elismerések 

átadásáról 

2022. május 12.  

- Egészségügyi dolgozók köszöntése az ápolók napján Soroksár Facebook oldalán 

- Videofilmes beszámoló európai szintű új eszközök bemutatásáról a Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórházban 

- Képes beszámoló a Millenniumtelepen tartott polgármesteri tájékoztatóról 

2022. május 13. 

- Soroksár Kiváló Mestere pályázat meghirdetése Soroksár Facebook oldalán 

- A Soroksár Sport Club Kft. új ügyvezető igazgatójának köszöntése és interjú megjelentetése 

- Videós összefoglaló megjelentetése a májusi testületi ülésről 

2022. május 16. 

- Tájékoztató a zöldhulladék elszállításának rendjében való változásról 

- Tájékoztató az ingyenes étkezési lehetőségről rászoruló gyermekek számára a nyári 

szünetben 

2022. május 17.  

- Képes beszámoló a Fekete István Általános Iskolában megtartott Szépíró verseny 

díjátadásáról 

2022. május 18. 

- Képes beszámoló a Gombkötő utcai játszótér építésének munkálatairól 

2022. május 19. 

- A Soroksár Híradó legújabb számának megjelentetése 

2022. május 23.  

- Gyermeknap programjainak meghirdetése a Tündérkertben 

2022. május 24.  

- Képes beszámoló a nürtingeni testvérvárosi látogatásról 

2022. május 25. 

- Tájékoztató a honlapon az anyakönyvi ügyek intézésével kapcsolatban 

2022. május 26. 

- Tiszta udvar, rendes ház Pályázat meghirdetése Soroksár Facebook oldalán 

- Képes beszámoló Soroksár virágosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 4 

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 látták el a jogi és személyügyi területen dolgozó 

munkatársak.  

 

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 tájékoztatóval érintett időszakban megkezdődött a 2022. évi népszámlálás helyi 

lebonyolításának előkészítése, melynek keretében az Önkormányzat honlapján, valamint a 

Soroksári Hírlap májusi lapszámában felhívás került közzétételre „Számlálóbiztosok 

jelentkezését várja a Polgármesteri Hivatal” címmel. A jelentkezésre nyitva álló határidő 

2022. június 15. napja, mely szükség szerint meghosszabbításra kerülhet. 

A jelentkezéseket – azok sorrendjében – rögzítik az Osztály munkatársai, jelen tájékoztató 

elkészítésének időpontjában 30 fő jelentkezőt tartanak nyilván. A népszámlálási feladat 

sikeres lebonyolításához – a KSH előzetes tájékoztatását alapul véve – előre láthatólag 

kerületünkben legalább 46 fő számlálóbiztos közreműködésére lesz szükség. 

 

III.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 
2022. április 24. és május 27. között az általános járőrszolgálatok során továbbra is 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. Az 

ingatlanok használói személyesen, illetve írásban – a postaládába elhelyezve – 

figyelmeztetéseket kaptak a kollégáktól, a közterület-felügyelők határidő kitűzésével 

felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. A folyamatos ellenőrzés 

eredményesnek mondható, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tesz jogszabályi 

kötelezettségének. 

 

2022. április 24. és május 27. közötti időszakban az osztály részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás 458 esetben történt. 

 

A kollégák a járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben tárolt 

üzemképtelen gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 5 db üzemképtelen gépjármű 

került feltérképezésre és kiértesítésre. 

 

Helyszíni bírság kiszabása három esetben történt, a mezőőrök fakivágás miatt 20.000,- Forint 

bírságot szabtak ki.  

Felügyelőink közterületen történő alkohol fogyasztás miatt 50.000,- Forint, koldulás miatt 

30.000,- Forint bírságot szabtak ki. 
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Térfigyelő statisztika: 
Április 24. és május 27. között a térfigyelők adatai alapján 60 esetben történt lakossági 
bejelentés, a közterület felügyelők 58 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 48 esetben 
történt észlelés. Összesen 166 esetben történt intézkedés. Az intézkedések feldolgozása, illetve 
az illetékes hatóságokhoz továbbítása az alábbiak szerint oszlik meg. 
 
 
Április 1 és április 24-e között          május 1 és május 27-e között 
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A rendőrség kérésére 15 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.   

 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

30. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, 

eredménytelen felhívás esetén, továbbá, ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján 

célszerűtlen, a végrehajtást megindítja.  

 

Az I. félévi adók pótlékmentes befizetésre 2022. március 16-áig volt lehetőség. A beérkező 

befizetések könyvelését követően az adóhatóság nyilvántartását felülvizsgálva 2022. május 

19-ei dátummal az adótartozással rendelkező adózók részére fizetési felhívás kiküldése iránt 

intézkedett. Az összesítő adatok szerint a felhívásban 585 magánszemély és 104 vállalkozás 

volt érintett. Az 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. 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 az 

Osztály hatósági területen dolgozó munkatársai. 
 

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. április 24. – 2022. május 27. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 8.780 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 62 m3 

hulladék került elszállításra. 
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Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása (hozzávetőleg 2.800 kg) a következő 

helyekről 

- Molnár-sziget, 

- Zsellér dűlő (elektromos szolgáltató által levágott gallyak elszállítása),  

- Sramli csárda előtti dombról száraz gallyak elszállítása, 

- Óvodákból zöldhulladék elszállítása, 

- Vámudvar felé vezető utca környékéről a zöldhulladék elszállítása 

 

Szemétbányába szállítás több alkalommal 

- Ócsai út, 

- Hunyadi u Spar mellől 

- Millennium telep,  

- a Sortex gyár környéke, 

- Vecsési út,  

- Hold utca,  

- Temető sor,  

- Tárcsás utca, 

- Köves út, 

- Meddőhányó utca, 

- Káposztás utca,  

- Túri István út, 

- Zsellér dűlő, 

- Közöslegelő dűlő, 

- Szentlőrinci út, 

- Molnár-sziget északi csúcs,  

- Vizisport utca, 

- Vadevezős utca, 

- Erzsébet utca, 

- Bolgárföld dűlő, 

- Oázis áruház környékéről, 

- Őszirózsa utca, 

- Orbánhegyi dűlő, 

- Felső Dunasor, 

- Nagyboldogasszony utca mentén, 

- Alsó határúton, 

- Sportcsarnok környéke, 

- Vasúti megálló környéke 

 

Takarítás és szemétszedés 

- szemétszedés a Grassalkovich út, valamint Haraszti út szervizútjain 

- Hősök tere mindkét oldala, 

- Rombolt híd környékének takarítása, 

- Vasúti átjáró környezetének megtisztítása, 

- Grassalkovich út szervízútjának takarítása a Hősök terétől a Rézöntő utcáig, 

- Grassalkovich u.162-170. takarítás, 

- Újtelep takarítása, 

- Tartsay utca szelektív hulladéktároló környezetének takarítása,  

- Hunyadi utca– Orbánhegyi út kereszteződés szemétszedés,  

- Hunyadi utca szemétszedés, takarítás a vasúti átjáróig, 

- Zsellér dűlő szemétszedés, 

- ÉGV üzem melletti területen takarítás, 
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- Vecsés út 66 – os busz végállomásánál takarítás, 

- Molnár-sziget szemétszedés, szelektív hulladéktároló környezetének takarítása. 

 

Kaszálás 

A kaszálási előirányzat helyszínének egyszeri kaszálása már megtörtént. Néhány helyszín 

második kaszálása is folyamatban van.  

- Erzsébet utca, 

- Templom utca, 

- Alsóhatárút soroksári részének kaszálása és belógó ágainak levágása, 

- Wekerle utca vízelvezető árkainak és a Wekerle zsákutca részének kaszálása, 

- Szent Lőrinci út és Wekerle utca kereszteződésének kaszálása, 

- Rombolt híd szélének és Szabóky Rezső utca kaszálása, 

- „Sörösdomb” Táncsics lépcső környékének kaszálása, 

- Alsó határút soroksári részének kaszálása. 

 

II. Foglalkoztatási adatok 

 

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

száma 4 fő volt.  

 

III. Kertészet 

 

• Kihelyezésre került 15 darab muskátli oszlop, melyből 10-et a Soroksárért és a 

Soroksári Dunáért alapítvány finanszírozott, a fennmaradók pedig az Önkormányzat 

saját tervezésű darabjai, melyeket a következő hetekben még 10 darab követ. 

• Begyűjtésre kerültek a hagymás tavaszi növények (tulipán, nárcisz) melyek után az 

ágyáselőkészítést követően megkezdődött az egynyári kompozíció telepítése, mellyel 

a Virágos Magyarország programjára is nevezni fog az Önkormányzatunk. 

• Folyamatosan, heti rendszerességgel nyírásra kerül a Hősök tere gyepfelülete. 

• A Tündérkertben és környékén a Majálisra való tekintettel fűnyírásra került sor, illetve 

a Tündérkerten belül a cserjeállományon szükség szerint elvégzett alakítómetszés 

történt. Minden további nagyszabású program előtt fűnyírás és tereprendezés zajlik, 

így példának okáért a Gyereknapi rendezvény előtt, május 27. napján (pénteken) is sor 

került fűnyírásra. 

• Több faápolással kapcsolatos bejelentés került fogadásra és feldolgozásra, mely 

alapján a szükséges intézkedések megtörténtek, avagy a nagyobb szabású munkák 

beütemezése megtörtént. 

• A Tiszta Soroksárért napok alkalmából május 6. napján került megrendezésre az 

önkormányzati virágosztás. A program még nagyobb sikernek örvendett, mint az első 

évben, ugyan is több mint 500 jelentkező volt, mely soroksári lakosok közül mindenki 

megkapta a virágcsomagot, aki az első, vagy pót osztás alkalmával megjelent. 

• A Virágosztásból hátramaradt évelők a Pistahegyi óvoda környékén elhelyezett 

virágládákban színesítik és teszik szebbé utcaképünket. A megmaradt rózsatövek 

pedig az SZGYI udvarán kaptak helyet. 

 

IV. Mélyépítés 

 

- Elkészült az Elvira utca (Hunyadi utca és Házikert utca közötti szakasz páratlan oldal) 

rongálódott burkolatú gyalogjárda felújítása. 

 

- Elkészült a Mezőlak utca (Szent László utca felől megrongálódott aszfaltburkolat) 

páratlan oldali járda felújítása. 
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- Megrendelés alapján folyamatban van: A Mezsgye utca (Szilágyi Dezső utca és 

Dinnyehegyi út közötti szakasz) páros oldali gyalogjárda felújítása. 

 

Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 48 db. 

Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 8 db. 

 

VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
 

Vagyonkezelés 

 

- Módosításra került az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke (Az 

önkormányzati vagyon kezelésére/működtetésére jogosultak), tekintettel arra, hogy a 

függelékben szereplő több helyrajzi szám is változott, egyes használók neve nem szerepelt 

helyesen, illetve a feltüntetett vagyonelemek nem teljeskörűen szerepeltek a függelékben. 

Fentiek okán aktualizálásra került a függelék, oly módon, hogy nem csak az önkormányzat 

tulajdonában, hanem más jogcímen a használatában álló, harmadik fél által használható 

ingatlanokat is feltüntetésre kerültek benne. A függelék módosítása – mivel a függelék nem 

része a rendeletnek, hanem a rendelettől függetlenül keletkezett, a témával kapcsolatos 

többletinformációkat tartalmazó dokumentum, így jogalkotói döntés nélkül módosítható – 

képviselő-testületi döntést nem igényel. 

- A Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelet 135. § (5) bekezdés c) pontja alapján („A polgármester a képviselő-

testület 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”) döntöttem róla, hogy 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros 

Kormányhivatala előtt a Budapest XXIII. ker.  

- 185453/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-102372 vázrajz szerint kialakuló 185453/54 

helyrajzi számú, 10 m2 területű ingatlan kisajátítása iránt folyó eljárásban a 185453/54 

helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért fizetendő 2.864,-Ft/m2 fajlagos kisajátítási 

kártalanítási összeget elfogadja.  

- 185453/7 helyrajzi számú ingatlanból a K-102374 vázrajz szerint kialakuló 185453/58 

helyrajzi számú, 10 m2 területű ingatlan kisajátítása iránt folyó eljárásban a 185453/58 

helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért fizetendő 2.864,-Ft/m2 fajlagos kisajátítási 

kártalanítási összeget elfogadja.  

- 185453/11 helyrajzi számú ingatlanból a K-102378 vázrajz szerint kialakuló 185453/66 

helyrajzi számú, 7 m2 területű ingatlan kisajátítása iránt folyó eljárásban a 185453/66 

helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért fizetendő 2.864,-Ft/m2 fajlagos kisajátítási 

kártalanítási összeget elfogadja.  

 

Beruházás 

 

- A Kormány a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatában döntött egyes települési 

önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatásáról. Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak 

ellátására 4 500 000 000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatást kapott.  

„Közlekedési infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési munkák Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár területén” tárgyú uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

tervezési szerződéseket kötöttünk az alábbi tárgyban: 
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- Molnár-sziget: útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási hálózatok 

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

- Temető sor, Fatimai utca, Szőlősor utca, Nyír utca: útépítési, felszíni csapadékvíz 

elvezetési és közvilágítási hálózatok tervezése (kb. 870 fm) – tervező: Via Futura 

Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.; 

- Kerékpárutak és a hozzá kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezetés és közvilágítási 

hálózatok tervezése – tervező: Cívis Komplex Mérnök Kft. + Kreatív Magyar Mérnök 

Tanácsadó Kft. 

/Haraszti út szervízútja (Millennium utca – Hunyadi utca között), Templom utca 

(Rézöntő utca – Gyáli patak között), Szentlőrinci út (Könyves utca – XX. kerület 

Köves út közötti szakaszon)/ 

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

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

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

Kft.; 

- Középtemető utca útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási 

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

Magyar Mérnök Tanácsadó Kft.; 

- MÁV Kelebia vasútvonal különszintű keresztezésére szolgáló aluljárót és a hozzá 

kapcsolódó úthálózatot tartalmazó tervek korszerűsítése és a kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése – tervező: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 

A tervezési feladatok végrehajtása 2022. április hónapban megkezdődött, kéthetente 

tervezői kooperációk keretében egyeztetjük az előrehaladást. 

- A közbiztonság növelése érdekében tervezett új gyalogátkelőhelyek hatósági és közmű 

hozzájárulásai beszerzésre kerültek. A gyalogátkelőhelyek közül már 4 tervcsomagra sikerült 

az összes hozzájárulást megszerezni. A többi zebránál a BDK Budapesti Dísz- és 

Közvilágítási Kft.-vel való egyeztetés folyik.  

- A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, Soroksár fejlesztési programelemek 

előkészítési feladatai megvalósítására - a kivitelezéshez szükséges engedélyezési- és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésére - Önkormányzatunkat 889 000 000 forint összegű 

támogatásban részesítette. 

A „Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti 

uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp tervezési szerződést kötöttünk 2021.09.29. 

napján, az alábbi feladatok tekintetében  

- Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése – tervező: CREATE VALUE 

SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.     

- Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése – tervező: CREATE VALUE 

SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 

- Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése – tervező: 

CREATE VALUE SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 

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

ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT.    

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

ZRT. 

- Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében új 

híd építése - tervező: UVATERV ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT. 

 A tervezők az alábbi mélyépítési tervezési feladatoknál leszállították az egyesített 

(engedélyezési és kiviteli) tervdokumentációkat mely után jelenleg a hatósági és 

közmű hozzájárulások beszerzése van folyamatban:  

- Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítés; 

- Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése; 

- Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út. 
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Az alábbi magasépítési tervezési feladatok járulékos közbeszerzési szolgáltatások 

nyújtója a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt.:  

- Soroksári rendőrkapitányság kialakítása 

- Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása 

  - Új szakorvosi rendelő 

- Többfunkciós közösségi ház kialakítása. 

A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges Előzetes Tervezési 

Programot Önkormányzatunk a BMSK előírásainak megfelelően mind a négy 

magasépítési programelem tekintetében véglegesítette, a BMSK részére rendelkezésre 

áll, azonban a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása a mai napig nem 

történt meg a BMSK részéről. 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területén lévő Ócsai út mindkét oldalán található 

szervízutat és a mellette lévő zöldfelületet napjainkban egyre többször használják illegálisan 

huzamosabb ideig történő parkolásra. Budapest Főváros Önkormányzatától és a Budapest 

Közút Zrt.-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg már engedélyezés alatt van a 

szervízútra a „Megállni tilos” tábla kihelyezése, mely nemcsak az útpályán történő parkolást 

tiltja, hanem a zöldfelületre és padkára is vonatkozik. 

- A Budapest Főváros XXIII. kerület Vadevezős u. 38. szám alatti épület bontása tárgyban 

egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést kötöttünk. A teljesítési 

határidő: 2022. augusztus 31. 

- A Hivatalban alkalmazott kerületi kézbesítők feladatait segédmotorok és robogó formájú 

elektromos kerékpár igénybevételével hajtja végre. A segédmotorok erősen elhasználódtak, 

gazdaságosan nem üzemeltethetőek tovább, azok cseréje szükséges, melyre adásvételi 

szerződést kötöttünk 2022. május 26. napján. 

- A Kormány 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata alapján Önkormányzatukat „informatikai 

fejlesztés, játszótér kialakítása” célra 230 540 027 forint összegű vissza nem térítendő 

támogatás illeti meg.  

A támogatásból a Budapest, XXIII. kerület Gombkötő utca 196579 hrsz-ú ingatlanon játszótér 

és pihenőpark, valamint a Soroksári Polgármesteri Hivatal elavulttá vált informatikai 

szolgáltatási környezetének újra konfigurálása valósul meg. A támogatás pénzügyi 

felhasználásának határideje 2022. december 31.  

A Gombkötő utcai játszótér építésére vállalkozási szerződést kötöttünk 2022.03.09. napján, a 

munkaterület átadásra került 2022.03.17. napján. A kivitelezés folyik, a teljesítési határidő: 

2022.07.31.  

„Szerver beszerzés” tárgyban a Kbt. Második rész 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

indítottunk 2022. április 7. napján, a megjelölt határidőig kettő társaság nyújtotta be ajánlatát. 

A benyújtott ajánlatok tekintetében hiányosságok pótlása szükséges. 

- A Budapest XXIII. kerület, Újtelep Fatimai u. 19. szám, 183207/3 helyrajzi számú telken, új 

energiahatékony bölcsőde-épület építésére benyújtott, Bölcsődei nevelés fejlesztése 

elnevezésű, RRF-1.1.2-21-2022-00042 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási 

kérelmünkről a Nemzeti Hatóság vezetője 2022.03.10. napján támogatólag döntött. A projekt 

840 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (önerőt nem szükséges biztosítani, 

100 %-os támogatás). A Támogatási Szerződés megkötésre került 2022. május 16. napján a 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség – Nemzeti 

Hatóság képviseletében eljáró Magyar Államkincstárral.  

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

CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés b) pont szerinti Nyílt (hirdetménnyel induló) 

közbeszerzési eljárást indítottunk 2022. március 21. napján.  Az ajánlattételi felhívásban előírt 

határidőig (2022.04.06 10:00) 5 darab ajánlat érkezett. A benyújtott ajánlatok tekintetében 

hiányosságok pótlása szükséges. 
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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.  

Az érintett időszakban a Polgármesteri Hivatal, valamint a III. számú Összevont Óvoda 

szabályszerűségi ellenőrzése került elvégzésre. 

 

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. június 1.  

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


