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A Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá
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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 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.
Polgármester
December 1-én bővült a Rendészeti Osztály személyi állománya, akiket személyesen
köszöntöttem, Sinkovics Krisztián alpolgármester úrral.
December 4-én új Reál Pont Élelmiszer üzlet nyílt a Hősök terén, ahol személyesen is
megköszöntem a boltot üzemeltetőknek a beruházást.
December 5-én meggyújtottuk a második adventi gyertyát, és második alkalommal járta
Soroksár utcáit az Adventmobil.
December 6-án lovaskocsin érkezett a Mikulás Soroksárra, és körbejárt a kerületben.
December 10-én köszöntöttem a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozóit,
valamint átadásra került az „Év Rendőre” elismerő cím. Délután második alkalommal
tartottam meg online fogadóórámat.
December 12-én meggyújtottuk a harmadik adventi gyertyát, és harmadik alkalommal járta
Soroksár utcáit az Adventmobil.
December 16-án Gödöllőre látogattam, ahol Gémesi György polgármester úrtól átvettem a
Betlehemi lángot.
December 17-én a Soroksárért is felelős XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra
látogattam, hogy megköszönjem az ott dolgozók egész éves munkáját.
December 17-én és 18-án Fuchs Gyula és Sinkovics Krisztán alpolgármester urakkal minden
intézményünkbe ellátogattam , és egy kis ajándékkal köszöntük meg az dolgozók munkáját.
December 18-án köszöntöttük azon kollégáinkat is, akik 2020-ban jubileumi jutalomban
részesültek, vagy az év végével nyugdíjba vonulnak.
December 20-án meggyújtottuk az utolsó adventi gyertyát, és negyedik alkalommal járta
Soroksár utcáit az Adventmobil.
December 23-án videóüzenetben kívántam kellemes ünnepeket a soroksáriaknak.

II.
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti 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 látták el az Osztály munkatársai.
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégeztük a Polgármesteri Hivatal Központi
Irattárában őrzött teljes irattári anyagot, valamint az Okmányirodától 2013. január 1. napján
őrzés céljából átvett iratanyagot érintő éves selejtezési feladatot, melynek eredményeként
mintegy 92 folyóméter lejárt őrzési határidejű iratanyag került Budapest Főváros
Levéltárának egyetértésével selejtezésre és megsemmisítésre.

III.
Rendészeti Osztály
November 21. és december 18. napja között az általános járőrszolgálatok során továbbra is
kiemelt figyelmet fordítottunk a köztisztasági, közúti közlekedési szabálysértések
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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 kollégáinktól, közterület-felügyelőink határidő
kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes
volt, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.
2020. november 21. és december 18. napja közötti időszakban munkatársaink részéről
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás 442 esetben történt.
A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére, elszállítására. Tárgyi időszakban 4 db üzemképtelen
gépjármű került feltérképezésre, kiértesítésre, és elszállításra.
December hónapban hat új közterület-felügyelő kezdte meg a munkavégzést a Rendészeti
Osztályon.
Térfigyelői statisztika:
November 21. és december 18. napja között a térfigyelőink adatai alapján 50 esetben történt
lakossági bejelentés, közterület felügyelőink 18 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 14
esetben történt észlelés. Összesen 82 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint:
Intézkedések november 21. napjától a hónap végéig
Intézkedés 21-től hónap végéig
Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Ebtelep értesítés
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset
Tűz észlelés
Közszolgáltatók értesítve
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Helyszínbiztosítás
Közút
Bűnmegelőzés
segítségnyújtás
környezetkárosítás
Tobi
Helpynet
Rendőri segítséget kértünk
Gk. elszállítás
össz:

1
0
1
0
4
0
3
4
2
0
3
0
2
0
1
0
1
5
1
0
0
1
0
29
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December 1. és 18. napja között

A rendőrség kérésére 8 alkalommal történt kamerafelvétel visszanézés.
Elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása 2 esetben történt, összesen
25.000, -Ft. értékben.
1 esetben éltünk feljelentéssel köztisztasági szabálysértés miatt.
Közterület használattal kapcsolatos új ügyek összesen: 9 db
Konténer -építőanyag tárolás: 3 db
Közterületen tárolt autó: 4 db
THB: 2

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 egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. tv. 101. §-a alapján 2021.
január 1. napjától az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az
önkormányzati adóhatóságoktól. A törvény adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az
önkormányzati adóhatóságok számára a gépjárműadó alóli mentességekről és a
szüneteltetésekről. A MÁK tájékoztató levele értemében az ASP felületén történő
adatszolgáltatási kötelezettségnek 2021. január 15-ig kell eleget tenni, de az ehhez szükséges
program még nem készült el. Előzetesen azonban felhívták a figyelmet, hogy a helyes
adatszolgáltatáshoz mely feladatokat szükséges elvégezni. Az alábbiakban felsorolt feladatok
végrehajtását már 2020. december 10. napján elkezdtük annak érdekében, hogy az adatátadás
minél zökkenőmentesebb legyen.
Eddig elvégzett, ill. még folyamatban lévő feladatok:
- utalási kódok ellenőrzése, egyeztetése még folyamatban van,
- meglévő utalási kódok egy síkra állítása megtörtént,
- függő tételek vizsgálata, rendezhető tételek kivezetése folyamatban van,
- 2020. december 31. napjáig véglegessé váló tételek véglegesítése megtörtént,
- „bevallás rögzítve” státuszú tételek feldolgozása, téves rögzítés esetén törlése
megtörtént,
- V10 és V11 állományok betöltésre és feldolgozása sikeresen megtörtént,
- tovább utalandó gépjárműadó tételek utalása megtörtént, de a két ünnep közötti
beérkezett bevételek tekintetében tovább utalás szükséges.
A gépjárműadóztatási feladatok átkerülnek ugyan a NAV részére, de a 2021. előtti időszakra
megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében továbbra is az önkormányzati adóhatóságok
kötelesek eljárni, függetlenül attól, hogy a fizetési határidő 2021. adóévre átcsúszik. Behajtási
feladatok önkormányzati hatáskörben maradnak a 2020. december 31. napjáig fennálló
tartozások tekintetében. Figyelembe kell továbbá venni a jelzálogjoggal terhelt tartozásokat is,
amelyekből nyilvántartásunk szerint 143 eset még nem került rendezésre.
HATÓSÁGI ÜGYEK:

Anyakönyvi ügyek
Fenti időszakban összesen 14 házaságkötésnél működtek közre az anyakönyvvezetők,
melyből 10 esküvő a Grassalkovich út 170. épületben, 4 a Hősök tere 13. sz. alatti
Díszteremben zajlott. A Grassalkovich úti kis házasságkötő teremben kizárólag 4 fős esküvők
tartása engedélyezett (házasulandó pár, 2 tanú).
A kialakult vírus-helyzet miatt a 1,5 méteres védőtávolság megtartására, illetőleg a Kormány
új rendelkezései értelmében arra, hogy a házasságkötésen kizárólag a tanúk, a szülők, illetőleg
a testvérek lehetnek jelen felhívjuk a házasulandók figyelmét.
A Díszteremben tartandó esküvők lebonyolításában (a terem befogadóképessége, valamint a
maszkviselés szabályainak betartása érdekében) a Rendészeti Osztály munkatársai nyújtottak
segítséget. A házasságkötések rendben lezajlottak.
A házasságkötések minden esetben ingyenesek voltak.
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Helyi növényvédelmi, környezetvédelmi ügyek
Az illegálisan elhelyezett hulladékokkal kapcsolatban folyamatosan érkeznek a bejelentések
az országos hulladékradar applikáción keresztül. A bejelentések alapján folyamatos az érintett
területeken a helyszíni szemlék lebonyolítása, illetőleg az ingatlanok tulajdonosainak
felszólítása a hulladék elszállítására.
A hulladékradaron keresztül érkező bejelentéseknél sok esetben a helyszíni szemlék
időpontjában már nem található elhagyott hulladék az ingatlanon. Az Önkormányzati
tulajdonban lévő területekről a hulladék elszállítása rendszeres, arra kiemelt figyelmet
fordítanak a kollégák.
Kereskedelmi, ipari ügyek
Fenti időszakban a Kormány által ismételten elrendelt veszélyhelyzet, és ezzel
összefüggésben a további korlátozó intézkedések miatt jelentősen megszaporodtak a
kereskedelmi egységek részéről érkező nyitvatartási idő módosítására vonatkozó bejelentések.
A szálláshelyek ellenőrzése az éves ellenőrzési terv szerint megtörtént, valamennyi bejelentett
és nyilvántartásba vett szálláshely ellenőrzése megvalósult. A helyszíni szemlék során az is
ellenőrzésre került, hogy a veszélyhelyzeti előírásoknak megfelelően történik-e a
vendégfogadás (kizárólag üzleti célú), valamint, hogy a szálláshelyeken étkeztetés nincs. Az
ellenőrzések során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

VI.
Városüzemeltetési Osztály
I. Épületkarbantartási feladatok
Eddig elvégzett munkák:
- A Budapest XXIII. kerület Templom u 10. szám alatti, I sz Összevont óvoda tag
óvodájában (hrsz:184858) kiszakadt ablak cseréje
- A Budapest XXIII. kerület szociális és gyermekjóléti intézmény Rézöntő u. 22.
(hrsz:184719/1 bölcsődében wc tartály és lyukas vízvezeték cseréje
- A Budapest XXIII. kerület Csillag u. 1. I.sz. összevont óvoda tagóvodájában
(hrsz:183794) wc tartály cseréje
- A Budapest XXIII. kerület Béke u. 36 III.sz. összevont óvoda tagóvodájában
(hrsz:183401) félköríves ablak üvegének cseréje.
II. Mélyépítés
Folyamatban van a Hunyadi utcában lokálisan felpúposodott páratlan oldali gyalogjárda
javítása (Hungária köz és Sodronyos utca közötti szakaszon).
Megbízást adtunk ki talajmechanikai szakvélemény elkészítésére a Táncsics Mihály utca és
Erzsébet utca kereszteződésénél található földrézsű állapotára vonatkozóan.
Elvégzett kisebb javítások:
• Templom utca - Vecsés utca kereszteződésénél nyílt árok oldalában gyalogjárda
alámosodás javítása
• Hrivnák Pál utca 189. sz. útpálya kátyúzás
• Hrivnák Pál utca 167. sz. útpálya kátyúzás
• Hrivnák Pál u. - Kiskócsag u. kereszteződés útpálya kátyúzás
• Szent László u. 2. sz. útpálya kátyúzás
• Vágó utca - Láva utca kereszteződés úthiba, járdasüllyedés javítása
• Fakopács u. 36. sz. járdaburkolat süllyedés javítása
• Borona u. 18. járdaburkolat süllyedés javítása
• Vadőr u. 36. járdaburkolat süllyedés javítása
• Kertészföld utca 4-6. szám előtti részen útbeszakadás javítása
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Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény épület előtti parkolóban burkolat süllyedés javítása
Vadőr u. 33-35. sz. előtt víznyelő rács süllyedés javítása
Rézöntő u. 31. sz. járdaburkolat beszakadás javítása
Vecsés út 47. sz. járdaburkolat beszakadás javítása
Vecsés út 49. sz. járdaburkolat beszakadás javítása
Meddőhányó utca útburkolat lokális kátyúzása végig
Szabóky Rezső utcában acél szalagkorlát javítása
Házikert u. - Elvira u. útpálya szélénél víznyelőrács pótlása
Sósmocsár utca 5. szám előtt útburkolat kátyúzása
Homokkúp utca földút útbeszakadás tömedékelés
Zsellér dűlő 12. szám előtti részen (gépkocsi beállónál) aszfaltburkolat javítása
Templom u. 33. járdaburkolat süllyedésjavítása
Hintó u. 7/A előtti részen járdaburkolat javítása, behajtó átépítése
Török u. zsákutca és tempo 30 övezet jelzőtáblák kihelyezése
Tengelice utcában gyalogos kapaszkodó korlát kiépítése
Házikert u. - Sodronyos u. kereszteződés közelében oszlop áthelyezés
Ékes u. és Török u. 11. beton fedőlap csere
Tószeg utca végében (Könyves u. felől bal oldalon) gyalogjárda javítás
Millennium utcában (kerékpáros forgalomra kialakított út oldalánál) Uni city elemek
áthelyezése
• Hősök tere 14. szám előtt parkoló tábla áthelyezés
• Hunyadi u. páratlan oldalon (Hungária köz és Sodronyos utca közötti szakaszon)
felpúposodott járdaburkolat helyreállítása
• Csendes u. 8. támfal betonelemeinek helyreállítása, fugázása
III. Köztisztasági munkák
Hulladékszállítás:
A tárgyi időszakban, a korábbiakban egyeztetettek alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület
közigazgatási területének belterületein illegálisan lerakott hulladékok elszállítását
folyamatosan végeztük és szállítottuk a Gyáli lerakóba (FCC Magyaroroszág Kft.) saját
autóinkkal és személyzetünkkel.
November 19 - december 16.
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 9210 kg hulladék
került beszállításra.
2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 48 m3
hulladék került elszállításra.
A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása:
1.) Turi István utca,
2.) Szentlőrinci út,
3.) Szérűskert dűlő,
4.) Gyár köz,
5.) Vecsés út,
6.) Ugarszél utca,
7.) Meddőhányó utca,
8.) Fűzfás utca,
9.) Nagyboldogasszony utca,
10.) Írisz utca
11.) Fatima dűlő
(a felsorolás nem teljeskörű).
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Foglalkoztatási adatok:
Szeptember hónapban 6 közfoglalkoztatotti státuszból 5 főt foglalkoztattunk. Közülük 2 fő
önkormányzati intézménybe volt kihelyezve, 3 fő pedig a közterületeken végzett munkát.
Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban nem volt, a bíróság által
kiközvetítettek száma 5 fő, akiket Önkormányzatunk foglalkoztat.
December 7. napja óta egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül alkalmi munkavállalókat
foglalkoztatunk napi 6 órában. Naponta 4-5 fő dolgozott. Árkokat takarítottak, szemetet- és
falevelet szedtek közterületeinken.

VII.
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
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 támogatási előlegként nyújtott támogatásra a Belügyminisztérium BMÖGF/1158-1/2020.
iktatószámon Támogatói Okiratot adott ki, melyhez az Ávr. 7. melléklete szerinti
Nyilatkozatot az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 2020. december 29. napján
kitöltöttük és lezártuk, valamint aláírva és bélyegzővel ellátva – pdf. formátumban –
feltöltöttük.
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, 1262/2020.(V.28.) Korm.
határozatában döntött Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési
programjának támogatásáról, mely szerint a fejlesztési programelemek előkészítési feladatai
megvalósítása érdekében Önkormányzatukat 889 000 000 forint összegű támogatás illeti
meg.
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet értelmében - a jövőbeni együttműködést támogatva, egyeztetések folynak a
Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. által, az Önkormányzat részére nyújtandó - tervellenőri,
beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri, valamint járulékos közbeszerzési
szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. A magasépítési tervezési feladatokra kiírandó
közbeszerzési dokumentáció műszaki részének összeállítása folyik.
A mélyépítési fejlesztési programelemek tekintetében a tervezési feladatokra kiírandó
közbeszerzési dokumentáció műszaki részének összeállítása folyik, a közbeszerzési eljárás
lefolytatására irányuló megbízási szerződés megkötése folyamatban van.
A 2019. évi Budapesti Útépítési Program kivitelezése befejeződött, a projekt keretében
Soroksár 15 utcája kapott szilárd burkolatot. A GF/JSZF/103/3/2019 számú támogatási
szerződés IV. pontja szerint, a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban
felmerült valamennyi költség tekintetében összeállított pénzügyi elszámolás és szakmai
beszámoló 2020. november 25. napján benyújtásra került a Miniszterelnökséghez.
A 2020. évi Budapesti Útépítési Program keretében a Miniszterelnökség 107 250 000,Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Soroksár részére, a Budapest, XXIII. kerület
Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és felszíni csapadékvíz
elvezetés kivitelezésére. Önkormányzatunk a GF/JSZF/364/5 (2020) számú Támogatási
Szerződés 2. pontjában rögzített feltételeket határidőben teljesítette, ezért a támogatási összeg
2020. 11.05. napján kifizetésre került részünkre. Az Önkormányzatunk által 2020.09.10-én
megküldött ajánlattételi felhívással indított, a Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásával, „Budapest Karmazsin utca útépítés
és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyú vállalkozási szerződést kötöttünk a HE-
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DO Kft-vel 2020. október 21-én. A kivitelezés teljesítési határideje 2021.06.30. A
munkaterület átadása 2020.10.29-én megtörtént, a munkálatok folynak.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megvalósítható fejlesztési program
keretében folyik a Hősök tere vasút felőli végének településrendezésére, kerületközponti
funkcióinak elhelyezésére, megközelítésére (forgalom, parkolás, tömegközlekedés, stb.)
vonatkozó tanulmányterv-, és fejlesztési koncepció kidolgozása, mely az új
rendőrkapitányság, az új szakorvosi rendelő, és az új polgármesteri- és kormányhivatal
beépítését hangolja össze a Hősök tere többi részével.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - Budapest Főváros
Önkormányzatának „TÉR_KÖZ 2018” című, kerületi önkormányzatok számára kiírt pályázati
felhívásán pályázatot nyújtott be a Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének
továbbfejlesztésére (IV. ütem). Támogató a 790/2018.(IX.26.) Főv. Kgy. határozatával döntött
arról, hogy Önkormányzatunk részére a pályázati dokumentációban foglalt városrehabilitációs
projekt megvalósításához 100.000.000,-Forint összegű vissza nem térítendő támogatással
járul hozzá. A 2019. decemberében megkötött Támogatási Szerződésben rögzítésre került a
támogatás alapját képező kulcsfontosságú projektelemek: a kalandpark kialakítása és vizes
játszótér telepítése. Önkormányzatunk a 2020. szeptember 22. napján megküldött ajánlattételi
felhívással indított, a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti értékhatárokat elérő értékű
közbeszerzésekre vonatkozó, 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás
eredményeként, a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötött a ZÖFE Kft-vel 2020.
10. 21. napján. A teljesítési határidő: 2021.05.31. A munkaterület átadás 2020. 11. 03. napján
megtörtént, a kivitelezés folyik. A kötélrendszerű játszóvár kihelyezésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Hősök tere HÉV állomás
forgalmi épület pénztár helységeiben nyilvános mellékhelység kialakítását kezdeményezte a
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt-nél. Az átalakítandó helyiségekre bérleti szerződést
kötöttünk 2020. 10. 20. napján. Leszállításra került a HÉV jegypénztár épületében
kialakítandó akadálymentes WC helyiségcsoport kiviteli tervdokumentációja, melyet a
kivitelezés megindítása érdekében megküldtünk a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Üzemeltetési
Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály részére, az üzemeltetői nyilatkozat
kiadásra került.
Az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
IV/2268/2020/EGST
számú
támogatói
okirattal
támogatásban
részesítette
Önkormányzatunkat, fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztés
megvalósítására. Önkormányzatunk a saját forrásával kiegészített támogatásból
nőgyógyászati kolposzkóp, látótérvizsgáló, szemészeti CT, középkategóriás UH készülék,
RTG vizsgáló készülék, digitális leletező rendszer (munkaállomás), fogászati alapellátáshoz
szükséges CHIRANA eszközök, valamint fogászati szakellátáshoz szükséges intraorális rtg.
készülék orvosi eszközöket kíván beszerezni. Az eszközök beszerzésére megindult a
közbeszerzési eljárás, az orvostechnikai szakértői feladatok ellátására megbízási szerződést
kötöttünk H-PROFICON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.

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 látták el a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársai.
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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 – éves ellenőrzési terv
szerinti – ellenőrzésének lefolytatása valósult meg. Jelenleg az elkészített jelentéstervezet
érintettekkel történő egyeztetése van folyamatban.
Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 81. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2021. január 5.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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