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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egyes szervezeti egységeinek vezetői által 

elkészített és az elmúlt, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés napja óta eltelt 

időszakban végrehajtott fontosabb intézkedésekről, a Hivatal osztályai által végzett munkáról 

szóló polgármesteri tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé. 

I. 

Polgármesteri Kabinet 
 

A Polgármesteri Kabinet munkatársai által a tájékoztatóval érintett időszakban végzett 

legfontosabb tevékenységeiről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:  

2022. január 3.  

- Felhívást tettek közzé Soroksár honlapján a választások szavazatszámláló bizottságaiba 

való jelentkezéssel kapcsolatban 

- Filmes beszámolót tettek közzé a Youtube csatornánkon az I. sz. Összevont Óvoda Rondo 

Kft. részéről történt támogatása kapcsán  

2022. január 5.  

- Felhívást tettek közzé a Soroksár Facebook oldalán, hogy a Soroksári Fiatalok Fóruma 

egyetemisták jelentkezését várja  

2022. január 6. 

- Soroksár honlapján felhívták a figyelmet a kamatmentes helyi támogatás 

igénybevételének lehetőségére 

- Tájékoztatást tettek közzé a karácsonyfák elszállításának módjáról 

- Felhívást tettek közzé az Oltási Akcióhéttel kapcsolatban 

2022. január 9. 

- Fényképes beszámolót tettek közzé a Táncsics Mihály Művelődési Házban tartandó 

hagyományos újévi koncertről 

2022. január 10. 

- Felhívást tettek közzé a Galéria ’13 új kiállítás megnyitója kapcsán 

- Meghirdették a Kitelepítés évfordulója alkalmából tartandó filmvetítést 

- Kisfilmet jelentettek meg az újévi koncertről a Youtube csatornánkon 

- Felhívást tettek közzé az online fogadó órával kapcsolatban 

2022. január 11.  

- Tájékoztatást adtak a kéményseprés 2022. évi rendjéről 

- Megjelentették a Soroksár Híradó első számát a Youtube csatornánkon 

2022. január 12.  

- Felhívást tettek közzé az oltási akció folytatásáról 

- Kisfilmben mutatták be dr Csiba Gábort, a Dr Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény új 

igazgatóját. 

- Meghirdették a Jégpályák éjszakája programot 

2022. január 13. 

- Tájékoztatást adtak a február 14-ei áramkimaradásról 

2022. január 14. 

- Képes beszámolót tettek közzé az új köztéri dekorációkról 

- Képes beszámolót tettek közzé Dr. Csiba Gábor hivatalos bemutatkozásáról 

2022. január 18. 

- Felhívást tettek közzé a magyar kultúra napja alkalmából a Táncsics Mihály Művelődési 

Házban megrendezésre kerülő kiállítás megnyitóról  

2022. január 19. 

- Megemlékező posztot tettek közzé a Kitelepítés évfordulója alkalmából 
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2022. január 20. 

- Emlékeztetőt tettek közzé a Galéria 13-ban nyíló kiállítással kapcsolatban 

- Közzé tették a Képviselő-testületi ülésről szóló összefoglaló kisfilmet 

2022. január 22. 

- Kisfilmet jelentettek meg a Galéria 13-ban nyílt kiállítással kapcsolatban 

- Képes beszámolót tettek közzé a magyar kultúra napja alkalmából tartott kiállítás 

megnyitóról 

2022. január 24. 

- Képes beszámolót tettek közzé a Jégpályák éjszakája programról 

2022. január 25.  

- Felhívást tettek közzé az országgyűlési választásokkal kapcsolatban 

- Tájékoztatást adtak a Budapest –Belgrád vasútfejlesztési projekt új szakaszáról 

- Kisfilmet jelentettek meg a Soroksári Híradó újabb számáról. 

2022. január 27. 

- Kisfilmet tettek közzé a Fővárosi Közgyűlésben tett felszólalásommal – melyet az 

alábbiakban ismertetek - kapcsolatban 

- Tájékoztatást adtak arról, hogy Soroksár iskoláit Tonogen injekcióval látjuk el 

 

Felszólalásom a Fővárosi Közgyűlésben 

A Fővárosi Közgyűlés 2022. január 26. napján megtartott ülésén az Egészséges Budapest 

Program kapcsán szólaltam fel. Felkértem Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy minél 

előbb szülessen döntés a pályázatok vonatkozásában, hiszen a koronavírus elleni 

védekezéshez szükséges eszközökre is pályáztunk. Tájékoztattam a Fővárosi Közgyűlést is 

arról, hogy kerületünk közel 2 milliárd forint támogatást igényel, hiszen a tavalyi évben az 

egyeztetések hiánya miatt Soroksár nem részesült támogatásban. 

 

II.  

Jogi és Személyügyi Osztály  

 

Jogi és személyügyi ügyek 

 
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt 

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el az Osztály.  

 

Szervezési ügyek 
 

A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően 

ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt 

feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látták el a szervezési és az ügyviteli területen 

dolgozó munkatársak.  

Ügyviteli területen az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 

adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben előírt, 2021. II. félévére 

vonatkozó hatósági statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének – az e célból létrehozott 

hatósági statisztika elektronikus rendszeren keresztül – Önkormányzatunk a jogszabályban 

előírt határidőn belül eleget tett. 

A 2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás előkészítése részeként 

2021. november és december hónapjaiban a Soroksári Hírlapban, valamint az Önkormányzat 

honlapján Jegyző Úr, mint a HVI vezetője felhívást tett közzé szavazatszámláló bizottságok 

választott tagjának történő jelentkezés érdekében. A felhívásban meghatározott jelentkezési 

határidő 2022. január 15. napján lejárt, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
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megválasztására – a megválasztásuk előkészítésének folyamatáról szóló tájékoztatással 

egyidejűleg - jelen Képviselő-testületi ülés külön napirendi pontja keretében tesz javaslatot 

Jegyző Úr.  

 

III.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 
2022. január 01. és január 28. 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 tisztántartási és – szükség szerinti - síkosság 

mentesítési 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 eleget tett jogszabályi kötelezettségének.  

 

2022. január 01. és január 28. közötti időszakban az osztály részéről 

intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás 617 esetben történt. 

 

A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben tárolt üzemképtelen 

gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 4 db üzemképtelen gépjármű került 

feltérképezésre, kiértesítésre. 

 

Helyszíni bírság kiszabása egy esetben történt összesen 10.000, -Ft. értékben fakivágás 

miatt. 

 

Feljelentés egy esetben történt, fakivágás és az erdőben, segédmotoros kerékpárral nem 

útként szolgáló ösvényén való közlekedés miatt. 

 

Térfigyelői statisztika 

Január 01. és január 28. között a térfigyelők adatai alapján 47 esetben történt lakossági 

bejelentés, a közterület felügyelők 45 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 9 esetben 

történt észlelés. Összesen 101 esetben történt intézkedés. Az intézkedések az alábbiak szerint 

oszlanak meg. 

 

Január 1 és január 28 között 

Közlekedési lámpa hiba 0 

KRESZ szabálysértés 12 

Kresztábla sérülés 2 

Alkoholfogyasztás 5 

Köztisztasági szabálysértés 2 

Elhagyott hulladék 9 

Tetem elszállítás 10 

Bűncselekmény 3 

Rendzavarás, csendháborítás 3 

Mentő értesítés 1 

Baleset, helyszínbiztosítás 10 

Tűz észlelés 6 
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Közszolgáltatók értesítve (ELMŰ, Vízmű, 

FKF) 
2 

 
Kóbor kutya, chip olvasás 2  

Egyéb szabályszegés 2  

Koldulás 0  

Rendezetlen telek 2  

Bűnmegelőzés, segítségnyújtás 41  

Egyéb szabálysértés 2  

Tobi 1  

Vezetői SMS 19  

Rendőri segítséget kértünk 3  

Gk. elszállítás 13  

Riasztás 

(Criterion)   
6  

  össz: 101  

 
 

A rendőrség kérésére 7 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.  

 

V. 

Hatósági és Adóosztály 
 

ADÓ ÜGYEK 
 

Az ASP programban a 2021. év tekintetében az évzárási, illetve az évnyitási feladatok 

sikeresen megtörténtek. Építmény- és telekadó vonatkozásában a 2022. évi adótételek 

leterhelésére szintén sor került.  

 
HATÓSÁGI ÜGYEK 

 

Közterület használat 

2021. évben a Képviselő-testület módosította a közterületek használatáról és a közterületek 

használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A közterület használat engedélyezése 

a Rendészeti és Mezőőri Osztályról átkerült a Hatósági és Adóosztályra. Jellemzően a 2021. 

évi lejárt engedélyek megújítása zajlik, a kérelmek beérkezése és feldolgozása folyamatos. 

Egy esetben filmforgatás miatt kértek közterület-használati engedélyt.  

 

Birtokvédelem 

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. 

(XII. 13.) Kormány rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség keretében a jegyző 

hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások 2021. évi statisztikája határidőben megküldésre 

került Budapest Főváros Kormányhivatala részére. 
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VI. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

A tájékoztatóval érintett időszakban a Városüzemeltetési Osztály munkatársai a következő 

főbb feladatokat látták el: 

 

Épületkarbantartási feladatok 

- Pistahegyi óvoda  fűtés javítás, 

- Grassalkovich út 130. Kazánjavítás, 

- Táncsics Mihály u. 104. EÜI: dugulás - elhárítás, 

- SZGYI   fűtés hibaelhárítása, 

- Béke utcai óvoda  víz csőtörés javítás, 

- Csillag utcai óvoda keringető szivattyú csere, 

- Újtelep   „Drakula - ház” tetőjavítása; 

  

Köztisztasági munkák 

Hulladékszállítás 

A tárgyi időszakban, a Városüzemeltetési Osztály munkatársai a korábbiakban egyeztetettek 

alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területének belterületein illegálisan 

lerakott hulladékok elszállítását folyamatosan végezték és szállították a Gyáli lerakóba (FCC 

Magyaroroszág Kft.) saját autóinkkal. 

2022. január 01. - 2022. január 28. napjai között 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 8070 kg hulladék 

került beszállításra. 

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

36 m3 hulladék került elszállításra. 

 

Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása a következő helyekről 

- A Lidl és az Aldi közötti részen a járdára belógó bozót irtása és elszállítása megtörtént. 

 

Szemét bányába szállítás több alkalommal 

- Ócsai út, 

- Ócsai úti felüljáró alatti rész,  

- Vecsési út,  

- Hold utca,  

- Temető sor,  

- Tárcsás utca, 

- Köves út, 

- Meddőhányó utca, 

- Káposztás utca,  

- Molnár-sziget északi csúcs,  

- Felső Dunasor, 

- Vasúti megálló és környéke.  

 

Jégmentesités 

Az önkormányzat kezelésében lévő lépcsők jégmentesitése 

 

Tűzifa 

Szociális tűzifa szállítás a kapott címek alapján. 
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Takarítás és szemétszedés (a felsorolás nem teljeskörű). 

- Jégpálya takarítása és szemétszedése napi rendszerességgel,  

- Szerviz út szemétszedés, 

- Hősök tere szemétszedés, 

- Újtelep takarítása, 

- Tartsay utca szelektív szemétlerakó takarítása,  

- Hunyadi – Orbánhegyi kereszteződés szemétszedés,  

- Hunyadi utca szemétszedés, takarítás 

- Zsellér dűlő szemétszedés, 

- Molnár - sziget szemétszedés 

 

Karácsonyi ünnepkör befejeztével elbontásra került a betlehem, a köztéri karácsonyfák, 

valamint a tereken kihelyezett dekorációk. 

 

Foglalkoztatási adatok 

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

száma 4 fő volt.  

 

Kertészet 

- 4 faápolással kapcsolatos bejelentés került fogadásra és feldolgozásra, 

- A 2022. január 24-ei szélviharban keletkezett viharkárokhoz több esetben is kivonult a 

kertészet, hogy az élet- és vagyonveszélyt elhárítása. Így például a Temetősor utcában 

kidőlt fa felszámolásra, a Vecsési úton több kidőlt fa is eltávolításra került. 

- A Virágos Magyarország pályázaton Önkormányzatunk elismerésben részesült a tavalyi 

év folyamán létrehozott újtípusú zöldfelületekért, melyek megtestesítői az új, 

klímatudatos zöldfelületgazdálkodásnak. 

- A TÜV független minőségbiztosító szervezet minden közterületen és intézményben 

újonnan telepített, illetve felújított játszóeszközt felülvizsgált, és rendben talált. Az 

elkészült ellenőrzési jegyzőkönyveket megküldte az Önkormányzat számára. 

- Kihelyezésre kerültek a parkokban a karácsonyi dekorációt váltó tavaszváró 

virágkompozíciók. 

- Megkezdődtek a téli faápolási munkálatok Újtelepen. 

 

VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
 

- 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. §-a 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 Apostolhegy területén szennyvízcsatorna 

kiépítése tárgyú tervezési feladat 1. részteljesítése megtörtént. 
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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, és megküldte a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) részére. A járulékos 

közbeszerzési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megbízási Szerződés véglegesítése 

folyik a BMSK-val. A „soroksári rendőrkapitányság kialakítása” beruházás 

előkészítésének tárgyában együttműködési megállapodás megkötése van folyamatban a 

BMSK-val és az Országos Rendőr-főkapitánysággal.   

- 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 gyalogátkelőhelyek tervezése folyik, kéthetente tervezői kooperáción egyeztetjük a 

tervezési folyamat előrehaladását. Az egyesített tervek leszállításra kerültek, így jelenleg 

az engedélyhez szükséges hozzájárulások beszerzése folyik. 

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 ajánlati felhívása, 2021. december 28-án megjelent az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában TED 2021/S 252-670833 számon. Az ajánlattételi határidő: 

2022.01.26. Jelenleg folyik a beérkezett ajánlatok értékelése. 

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 Önkormányzatunkat 

„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 beszerzési eljárás indítását kezdeményeztük. 

- 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.   

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 

562/2021.(XII.07.) határozatában döntött arról, hogy a Bölcsődei nevelés fejlesztése 

elnevezésű, RRF-1.1.2-2021 kódszámú pályázatra támogatási kérelmet nyújt be a 

tulajdonában álló, Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 183207/3 helyrajzi számú telken, új 

energiahatékony bölcsőde-épület építésére. A támogatási kérelem benyújtásra került az 

EPTK Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren keresztül. Az 

RRF-1.1.2-21-2022-00042 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunk hiánypótlását 



9 

 

 9 

2022.01.10-én teljesítettük. A felhívásra beérkező támogatási kérelmekről a Nemzeti 

Hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

- A Fővárosi Közgyűlés a TÉR_KÖZ IV. városrehabilitációs projekt keretében százmillió 

Ft összegű vissza nem térítendő fővárosi támogatást nyújt utófinanszírozással 

Önkormányzatunk részére, melyből a Molnár-szigeti volt napközis tábor területén a 2021. 

évben magvalósult a „Függesztett világ” témát leképező körös kialakítású, kötélrendszerű 

kalandpark, és a nyári időszakban felüdülést nyújtó vizes játszótér. 2021. december 14-én 

benyújtásra került a Fővárosi Önkormányzathoz a projekt záróelszámolása, melynek 

hiánypótlását 2022. január 12-én teljesítettük. 

- Soroksár területén a megfelelő közműhálózat kiépítése céljából Tervezési Szerződés 

keretein belül folyik a Harmónia utca, Könyves utca és a Kő utca szennyvízelvezető 

hálózat, valamint a Házikert utca és a Harmónia utca vízellátó hálózat tervezése. Jelenleg 

a tervek benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz, mely eredményeként 2022 

tavaszán jogerős engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek fognak a rendelkezésünkre 

állni.  

 

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 dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény ellenőrzése történt meg, 

valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya részére tanácsadási tevékenységet látott el 

a belső ellenőrzési egység. 

 

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. február 1.  

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


