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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 
 

Fővárosi Közgyűlésben tett felszólalás: 

A Fővárosi Közgyűlés 2022. június 29. napján tartott ülésén a parkolással kapcsolatos 

napirendi pontnál szólaltam fel. Az ülésen elmondtam, hogy bár egyetértek a parkolás 

egységesítésével, azt a külső kerületek sajátos helyzetére tekintettel nem tudom teljes 

mértékben elfogadni. A külső kerületek legnagyobb problémáját nem az átmeneti parkolás, 

hanem az agglomerációból beáramló ingázók egész napos parkolása jelenti. Erre tekintettel 

felvetettem, hogy a külső kerületekre vonatkozóan külön koncepció kerüljön kidolgozásra, 

amelyet a többi érintett, hasonló helyzetben levő polgármester társammal együtt 

dolgozhatnánk ki.  

Jeleztem, hogy az elfogadhatatlan számomra, hogy soroksári lakos Soroksáron fizessen a 

parkolásért. 

 

A Polgármesteri Kabinet munkatársai által a tájékoztatóval érintett időszakban végzett 

legfontosabb tevékenységekről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:  

2022. május 28. 

- Gyermeknapi programok meghirdetése 

2022. május 30. 

- Képes beszámoló a Gyermeknapról 

2022. május 31. 

- Közmeghallgatás meghirdetése 

2022. június 1.  

- Tájékoztató az ingyenes nyelvi és informatikai képzésekről 

2022. június 2. 

- Nemzeti Összetartozás megemlékezés meghirdetése 

- Kisfilm megjelentetése a soroksári Gyermeknapról 

2022. június 4. 

- Képes beszámoló az Összetartozás napi megemlékezésről 

2022. június 5. 

- Pedagógusok köszöntése 

2022. június 7. 

- Felhívás megjelentetése a napközis táborra 

- Film megjelentetése a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezésről 

2022. június 8. 

- Képes beszámoló Hatosné Pásztor Gabriella Bárczy István díjas pedagógus köszöntéséről 

- Felhívás a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra 

- Képes beszámoló a Nemzeti Színházban tartott Pedagógusnapi rendezvényről 

2022. június 9. 

- Képes beszámoló a tanulmányi versenyek győztesei és diáksportolók köszöntéséről a 

Sportcsarnokban 

2022. június 10. 

- Felhívás megjelentetése a „Soroksár Kiváló Mestere” pályázatra 
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2022. június 13. 

- Képes beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Házban tartott Pedagógus napi 

rendezvényről 

2022. június 15. 

- Véradás meghirdetése 

- A Diákgáláról készült kisfilm megjelentetése 

2022. június 17. 

- Tájékoztató a veszélyek Szent László és Szentlőrinci úti kereszteződés átépítéséről 

2022. június 18. 

- Családi Szombat programsorozat meghirdetése a Tündérkertben 

2022. június 21. 

- A Múzeumon Éjszakáján Ledniczky Gyula kiállításmegnyitójának meghirdetése 

- Nyári diákmunka meghirdetése 

- Tájékoztató a Polgármesteri Tájékoztató megváltozott időpontjáról 

- Filmes összefoglaló megjelentetése a június 16-i Képviselő-testületi ülésről 

2022. június 22. 

- Képes beszámoló az első esélyegyenlőségi fórum meghirdetéséről 

- Filmes beszámoló a Holbig ifjak felvonulásról és a 40. éves Schorokscharer Musikanten 

zenekar köszöntéséről 

2022. június 23.  

- A Múzeumok éjszája és Szent Iván éji vigadalom meghirdetése 

- Tájékoztatás a kedvezményes lombzsákok megvásárlásáról 

- Kisfilm megjelentetése a születési támogatási rendezvényről 

2022. június 24. 

- Tájékoztatás a földhirdetményekkel kapcsolatos jogszabályváltozásról 

- Polgármesteri tájékoztató meghirdetése a Molnár -sziget útburkolatával kapcsolatosan 

2022. június 25. 

- Képes beszámoló a székelyudvarhelyi látogatásról 

 

Gordos László Istvánné Dr. Valentovics Julianna Mária, Soroksár díszpolgára, korábbi házi 

gyermekorvosa 2022. július 1. napján elhunyt. 

A Doktornő több évtizeden keresztül végezte lelkiismeretesen, odaadóan gyógyító 

tevékenységét, mielőtt úgy döntött, hogy nyugállományba vonul. Soroksár 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben a kerület lakossága érdekében 

végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Valentovics Julianna Mária részére Soroksár 

Díszpolgára címet adományozott. 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes 

kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a alapján:  

„2/A. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata – ha ez a közeli 

hozzátartozók, az eltemettetésre jogosult vagy kötelezett szándékával, illetőleg az elhunyt 

végakaratával nem ellentétes – a halálesetet követően automatikusan saját halottjának 

tekinti: 

a) aki elhalálozásakor Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének tagja, vagy korábban az volt, 

b) aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tisztségviselője, vagy 

korábban az volt, 

c) aki a Képviselő-testület által adományozott díszpolgári cím viselője.” 

Dr. Valentovics Julianna Máriát az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, temetési 

költségeit átvállalja. Hozzátartozói a saját halottá történő nyilvánításhoz írásos 

hozzájárulásukat adták. 

 

 



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 2022. évi népszámlálás helyi lebonyolításának előkészítése keretében az Önkormányzat 

honlapján, valamint a Soroksári Hírlap májusi lapszámában közzétett „Számlálóbiztosok 

jelentkezését várja a Polgármesteri Hivatal” című felhívásra jelen tájékoztatás elkészítésének 

időpontjáig 48 fő jelentkezését rögzítették az Osztály munkatársai. A népszámlálási feladat 

sikeres lebonyolításához – a KSH előzetes tájékoztatását alapul véve – kerületünkben 46 fő 

számlálóbiztos közreműködésére lesz szükség, az esetleges visszalépésekre is számítva 

egyetlen jelentkezés sem került visszautasításra. 

A 2022. április 03. napján közös eljárásban megtartott országgyűlési képviselő választás és 

országos népszavazás helyi lebonyolításának egyik záró feladataként 2022. július 04. napján a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént a szavazólapok és a választási 

iratok (a szavazóköri jegyzőkönyvek kivételével) megsemmisítésre való átadása. 

 

III.  

Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 
2022. május 28. és június 26. napjai között az általános járőrszolgálatok során az Osztály 

munkatársai 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. A folyamatos ellenőrzés 

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

kötelezettségének. 

A 2022. május 28. és június 26. közötti időszakban az Osztály részéről 
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás 508 esetben történt. 

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

tárolt üzemképtelen gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 7 db üzemképtelen 

gépjármű került feltérképezésre és kiértesítésre. 

 

Feljelentés egy esetben történt kutyával való veszélyeztetés miatt. 
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Közterületen történő illegális kéregetés miatt 30.000 Ft helyszíni bírság kiszabására 

került sor. 

 

Három esetben az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság kiszabására került sor 

30.000 Ft összegben a KRESZ kisebb fokú megsértése miatt. 

 

Egy esetben 30.000 Ft közigazgatási bírság kiszabására került sor, mert az ingatlan 

tulajdonosa, (használója) az ingatlan tisztántartásának és gyommentesítésének nem tett eleget. 

 

Térfigyelő statisztika: 
2022. május 28. és június 26. között a térfigyelők adatai alapján 44 esetben történt lakossági 
bejelentés, a közterület felügyelők 60 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 5 esetben 
történt észlelés. Összesen 109 esetben történt intézkedés. Az intézkedések feldolgozása, illetve 
az illetékes hatóságokhoz továbbítása az alábbiak szerint oszlanak meg. 
 
Május 28 és június 26-a között.  
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Tobi

Vezetői SMS

Kóbor kutya, chip olvasás

Egyéb szabályszegés

Koldulás

Tűz észlelés

Közszolgáltatók értesítve 

(ELMŰ, Vízmű, FKF)
6

Baleset, helyszínbiztosítás

Rendőri segítséget kértünk

Rendezetlen telek

Bűnmegelőzés,segítségnyújtás

Egyéb szabálysértés

Intézkedés

Kresztábla sérülés

KRESZ szabálysértés

Közlekedési lámpa hiba

Rendzavarás, csendháborítás

Gk. elszállítás

Alkoholfogyasztás

Köztisztasági szabálysértés

Elhagyott hulladék

Tetem elszállítás

Bűncselekmény

Mentő értesítés

    
 

A rendőrség kérésére 14 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 

 
 

2022. május hónapban 585 magánszemély és 104 vállalkozás részére került fizetési felhívás 

kiküldésre. 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. A fizetési felhívást követően 

a hátralékos adózók számlaszámainak felkutatása érdekében az adóhatósági ügyintézők 

megkeresték a magyarországi pénzintézeteket. A számlaszámok rögzítése után a továbbra sem 

fizető adózók számláira inkasszó, vagyis hatósági átutalási megbízást kezdeményeztek a 

kollégák. 

 

Június hónap elején megérkezett Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalai 

Főosztályának adatszolgáltatása Budapest XXIII. kerületi ingatlanokról, amely alapján 

adóellenőreink a kerületi ingatlanokat terhelő építmény- és telekadó kötelezettség 

vizsgálhatják felül.  

 

HATÓSÁGI ÜGYEK 
 

Hatósági területen érintően fontosabb, nem napi munkavégzésből adódó esemény fenti 

időszakban nem történt. 
 

VI. 

Városüzemeltetési Osztály 
 

1. 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. május 28. – 2022. június 26. 

1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 6.700 kg hulladék 

került beszállításra. 

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 43 

m3 hulladék került elszállításra. 

 

Zöld hulladék összegyűjtése és komposztálóba szállítása hozzávetőleg 4.000 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, 
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- Hunyadi u Spar mellől 

- Millennium telep,  

- a Sortex gyár környéke, 

- Vecsési út,  

- Hold utca,  

- Temető sor,  

- Tárcsás utca, 

- Köves út, 

- Meddőhányó utca, 

- Káposztásföld utca,  

- Túri István út, 

- Zsellér dűlő, 

- Közöslegelő dűlő, 

- Szentlőrinci út, 

- Molnár-sziget északi csúcs,  

- Vizisport utca, 

- Vadevezős utca, 

- Erzsébet utca, 

- Bolgárföld dűlő, 

- Oázis áruház környéke, 

- Őszirózsa utca, 

- Orbánhegyi dűlő, 

- Felső Dunasor, 

- Nagyboldogasszony utca mentén, 

- Alsó határúton, 

- Sportcsarnok környéke, 

- Vasúti megálló környéke 

Takarítás és szemétszedés 

- Szerviz utakon szemétszedés, (Grassalkovich, valamint Haraszti u. szervizút) 

- Hősök tere mindkét oldala, 

- Rombolt híd környékének takarítása, 

- Vasúti átjáró környezetének megtisztítása, 

- Grassalkovich út HÉV sínek melletti szerviz útjának takarítása a Hősök terétől a Rézöntő 

utcáig, 

- Grassalkovich u.162-170. takarítás, 

- Újtelep takarítása, 

- Tartsay utca szelektív hulladéktároló környezetének takarítása,  

- Hunyadi – Orbánhegyi kereszteződés szemétszedés,  

- Hunyadi utca szemétszedés, takarítás a vasúti átjáróig, 

- Zsellér dűlő szemétszedés, 

- ÉGV üzem melletti területen takarítás, 

- Vecsési 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, 

- Alsó Határút soroksári részének kaszálása és belógó ágainak levágása, 
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- Wekerle Sándor utca vízelvezető árkainak és a Wekerle Sándor utca zsákutca részének 

kaszálása, 

- Szentlőrinci út és Wekerle Sándor utca kereszteződésének kaszálása, 

- Rombolt híd széle és Szabóky Rezső utca kaszálása, 

- „Seresdomb” Táncsics Mihály utcai lépcső környékének kaszálása, 

- Alsó Határút soroksári részének kaszálása. 

 

2. Foglalkoztatási adatok 

 

Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 4 fő, a bíróság által kiközvetítettek 

száma 5 fő volt.  

 

3. Kertészet 

 

- Kihelyezésre került az első telepítési ütem után további 11 darab saját tervezésű 

muskátlioszlop a Grassalkovich út két szakaszán, nevesül Grassalkovich út 124-138. 

házszámok előtt, illetve a 260-266. házszámok előtt. 

- Befejeződött az egynyári kompozíciók telepítése a Hősök terén, illetve Újtelepen is, 

mellyel Önkormányzatunk benevezett a Virágos Magyarország programjára is a 

„Legszebb főtér” tematikus díjra.  

- Folyamatosan, heti rendszerességgel nyírásra kerül a Hősök tere gyepfelülete, mely 

ütemezett munkán túl nyírásra került a tér teljes sövény-állománya. 

- Gyomlálásra is sor került, mely munka a Hősök tere teljes területén elvégzésre került, így 

nem csak az ágyásokban, hanem a járdák, térkövezett felületek és egyéb objektumok fugái 

mentén is. 

- Minden közterületi játszótér sövény és gyep-állománya nyírásra került egy munkamenet 

keretében. 

- A Virágos Magyarország által is elismert új zöldfelületi koncepciók mindegyikén 

gyomlálás és karbantartási munka került elvégzésre. 

- A Tündérkertben két hetente kerül sor fűnyírásra. A napközis tábor indulására való 

tekintettel ezentúl a Táncsics Mihály Művelődési Házzal és a tábor szervezőivel 

egyeztetve kerül majd sor a további fűnyírásokra. 

- Több faápolással kapcsolatos bejelentés került fogadásra és feldolgozásra, mely alapján a 

szükséges intézkedések megtörténtek, avagy a nagyobb szabású munkák beütemezése 

megtörtént. 

- A virágosztásból hátramaradt évelők a Pistahegyi óvoda környéki, illetve SZGYI udvarán 

történt beültetést követően Millennium telepre kerültek, ahol a lakosok kérésére lettek 

beültetve a Lórév utca - Haraszti út kereszteződésébe. 

 

4. Mélyépítés 

 

- Elkészült a Mezsgye utca (Szilágyi Dezső utca és Dinnyehegyi út közötti szakasz) páros 

oldali gyalogjárda felújítása. 

- Megrendelés alapján megkezdődött a Szent László utcában (Mezőlak utca és Fatimai utcai 

szakasz) rongálódott burkolatú járdájának javítása.  

- Megrendelés alapján megkezdődött a Nyír utcában (Kertes utca és Mezőlak utca közötti 

szakasz) páros oldali járdaburkolat javítása. 

 

Közútkezelői hozzájárulás kiadása 16 esetben, munkakezdési hozzájárulás kiadása 6 esetben 

történt. 
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VII. 

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
 

1. Vagyonkezelés 

 

- 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. 195495/38 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102188 vázrajz szerint kialakuló 195495/57 helyrajzi számú, 12 m2 

területű ingatlan kisajátítása iránt folyó eljárásban a 195495/57 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátításáért fizetendő 3.306,-Ft/m2 fajlagos kisajátítási kártalanítási összeget elfogadja.

  

2. 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: 

- 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. 9 helyszín esetében a gyalogos átkelőhely 

kialakításához közlekedési hatóság engedéllyel rendelkezünk. 
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- 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. 

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. 

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

egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést kötöttünk 2022.05.24. 

napján, az épület bontása megtörtént. 

- 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 
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be ajánlatát. A nyertes ajánlattevő a TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság. 

- 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-én 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 nyertes ajánlattevő a DNS-

Építészműterem Kft. A tervezési feladat végrehajtása júliusban megkezdődik, kéthetente 

tervezői kooperációk keretében egyeztetjük az előrehaladást. A Tervező a kiviteli 

tervdokumentációt a szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónapon belül köteles 

leszállítani. 

- A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 1239 Budapest Táncsics Mihály utca 104. 

szám alatti Rendelőintézete első emeletén röntgen vizsgáló helyiségcsoport kialakítására 

egyszerű beszerzési eljárást indítottunk június 20. napján. A teljesítési határidő: 2022. 

szeptember 30. 

 

VIII. 

Szociális és Köznevelési Osztály 

 
A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat meghirdetésre került 2022. június 22. napján.  

A pályázatok benyújtására 2022. október 15. napjáig van lehetőség.  

A pályázatokat bíráló bizottság 3 középiskolai és 3 felsőfokú tanulmányokat folytató diák 

részére ítélheti oda a tanulmányi ösztöndíjat, mely a középiskolai tanulók esetében 25.000,- 

Ft/hó, a felsőfokú tanulmányokat folytató diákok esetében 50.000,- Ft/hó a 2022/2023-as 

tanévre. 

Egyebekben 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, valamint a Soroksári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzése került elvégzésre. 
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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. július 4.  

 

 

 

 

 

      Scherer Kinga         Bese Ferenc 

    testületi ügyintéző       polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


