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Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeinek vezetői által elkészített, a 2019. március
22. és április 18. napja közötti időszakra vonatkozó beszámolót, valamint a polgármesteri
beszámoló részét képező, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést (a
továbbiakban: Jelentés) az alábbiak szerint terjesztem elő:
Rendezvények
- április 25-én a Táncsics Művelődési Házban ünnepeltük Sárkányölő Szent György Napján a
rendőrök áldozatos munkáját
- április 26-án került megrendezésre a Táncsics Művelődési Házban a Kézimunka Kiállítás
- május 1-én megrendezésre került a Molnár-szigeten a Majális
-

május 5-én a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezése és koszorúzása
a Kitelepítés 73. évfordulója alkalmából

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Kirendeltségének vezetője, nyugdíjba vonult.
Levelében tiszteletét és köszönetét fejezte ki, hogy mind anyagi mind természetbeni támogatást
nyújtott Önkormányzatunk a tűzoltók munkájához.
I.
Polgármesteri Kabinet
Közoktatási referens
2019. 04. 09-én került megrendezésre a nagysikerű „Én Dadusnénim” című kiállítás
megnyitója. Ezt a megnyitót azonban igen sok előkészület, munka előzte meg. 124 pályamunka
érkezett be a Táncsics Mihály Művelődési Házba. A Soroksáron lévő összes óvoda nevezett
rajzaival a versenyre.
A rajzok szétválogatása után a munkák szakmai zsűri elé kerültek. Minden óvoda, minden
csoportjából kerültek ki győztesek. A díjazás megszervezése úgy történt, hogy minél több
óvodásnak legyen sikerélménye. Az ünnepség végén egy gyermek sem távozott ajándék nélkül.
Legboldogabbak talán a Dadusnénik voltak, akik el-el sírták magukat a meghatottságtól, s akik
nem győzték megköszönni a rendezvény szervezőinek, hogy rájuk gondoltak. Természetesen
nagyon nagy munkája van ebben a pályázatban Bödő Attilánénak, aki a Béke utcai óvoda
óvodapedagógusa.
A tanulmányi versenyek között minden évben megrendezzük a Sajátos Nevelési Igényű (SNI)
gyermekek szépíró versenyét. Nem volt ez másképp az idén sem. A második osztályosoktól a
nyolcadik osztályosokig különböző kategóriákban minden gyermeknek volt lehetősége
bizonyítani. Nagy sikerélményt jelent ez számukra, hiszen ezek a gyerekek csak ezen a
versenyen érhetnek el igazán sikert.
- 2019. április 3-án a Török Flóris Általános Iskolában megrendezésre került a kerületi diáksport versenysorozat Asztalitenisz Bajnoksága.
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- április 30-án került megrendezésre a „Kerületi nagycsoportosok sport délelőttje” a Soroksári
Sportcsarnokban
- május 18-án a Decathlon Áruház, Nagybani Piac, XVIII. és a XXIII. kerület közös Futó és
sportrendezvénye lesz megtartva
II.
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
Az elrendelt és folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a végrehajtókkal és a Hivatal
Osztályaival a kapcsolattartás továbbra is folyamatos. 3 szünetelő eljárásban kértük a folytatást,
továbbá 2 ügyben végrehajtási jog bejegyzése iránt történt intézkedés. Végrehajtási kifogás
benyújtására nem került sor.
16 adós és 4 készfizető kezes részére küldtünk peresítés előtti fizetési felszólítást helyi
támogatásból eredő kinnlevőségek behajtása érdekében. Az érintett adósok tartozása közel 1,5
MFt – a legkisebb elmaradás 10.000,- Ft a legmagasabb hátralék 489.700,- Ft.
Továbbá 2, olyan adós részére küldünk peresítés előtti felszólítást, akik a helyi támogatási
folyósítás ellenére a támogatás elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Az Önkormányzat ellen sérelemdíj megfizetése tárgyában indult eljárás kapcsán az első
tárgyaláson a felperest további kiegészítésre hívta fel a bíróság.
Az Önkormányzat és a Hivatal által kötendő szolgáltatási, megbízási, informatikai,
rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szerződések (Sárkányölő Szent György nap,
Majális, Gyereknap) valamint sport és támogatási szerződések jogi ellenőrzése folyamatosan
történik. Folyamatban van a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő
adományozási megállapodás jogi egyeztetése.
Az előző Képviselő-testületi ülés óta 4 közérdekű adatigénylés teljesítésére került sor.
Czeitler Márton úr 2 levelet küldött minden képviselő részére. Az egyik beadvány alapján külön
tájékoztattam a képviselőket a megtett intézkedésekről. A másik beadvány vonatkozásában
tájékoztatom Önöket, hogy magánszemélyek között folyamatban lévő személyiségi jogi perben
Önkormányzatunk nem jogosult állást foglalni.
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ezen időszakra eső 3 ülésén és a Soroksári
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 ülésén, az előterjesztések jogi ellenőrzése mellett az
Osztály munkatársa a jegyző megbízásából ellátta az ún. törvényességi felügyeletet.
Barabás Csaba a 184290 hrsz.-ú, természetben a Szigetcsárda utcában található telekingatlan
bérlője kérelmet nyújtott be a teleingatlan megvásárlásával kapcsolatban.
Varga Krisztina Katalin a 1951965 hrsz.-ú, természetben a 1237. Budapest, Köves út 136. szám
alatt található telekingatlan vonatkozásában benyújtotta a gazdagodásos megállapodás
megkötésének kérelmét, a gazdagodásos eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokkal
együtt.

Tájékoztató levelet küldtünk ki a Völgyhajó utca szélesítésével kapcsolatos információkkal,
az eljárásban érintett telektulajdonosoknak.
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A számítógépes program alapján a lakbérekről, közműdíjakról, az üzlethelyiségek bérleti
díjáról a 2019. április havi számlákat elkészítettük.
A hátralékos rekreációs földhasználóknak és a felépítményes bérlőknek felszólító levelet
küldtünk a hátralékuk megfizetésére.
Elkészítettük a molnár-szigeti ingatlan vízórájáról fogyasztó tulajdonosok felé a 2019. I.
negyedévi elszámolást.
A csatornával nem rendelkező önkormányzati tulajdonú-, illetve a kezelésünkben álló
magántulajdonú lakások 2018. évi fogyasztása alapján elkészítettük a talajterhelési adó
megfizetéséhez szükséges elszámolásokat.
Elkészítettük a Jogi és Vagyonkezelési Osztályra vonatkozó 2019. I. negyedéves pénzügyi
beszámolót és a kintlévőségekről szóló kimutatást.
Megkötöttük a Balatonszéplaki üdülő hulladék-szállítási szerződését a 2019. évi szezonra
vonatkozóan.
A Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan kapcsán a statikus szakértőtől megrendelt, a
tetőszerkezet állékonyságára vonatkozó igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az épület
életveszélyesnek minősül. Erre való tekintettel a CBA és hentesbolt bérleti szerződései
lehetetlenülés jogcímén megszüntetésre kerültek. Az Önkormányzat munkatársai a megjelölt
időpontban megkísérelték birtokba venni a bérleményeket, de bérlők a kereskedelmi
tevékenységüket nem szüntették meg. Mindkét bérlő 1 hónap haladékot kért a bérlemények
kiürítésére és birtokbaadására, a kárveszélyt, valamint a polgári és büntetőjogi felelősséget a
bérlők viselik a bérlemények birtokbaadásának napjáig. A CBA üzlethelyiség birtokbavétele
megtörtént, a korábbi bérlő tevékenységét beszüntette a bérleményben. A hentesbolt bérlője
kezdetben megtagadta a bérlemény birtokbaadását, később azonban megtörtént a bérlemény
birtokbavétele. Az önkormányzati tulajdonban álló épületrészek hasznosítása érdekében
előterjesztés készült. A Képviselő-testület határozatának megfelelően tárgyi épületrészekre
vonatkozó feltárások és műszaki felmérések elvégzése folyamatban van.
Lipták Julianna által bérlet Szt. László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
szerződés felmondásra került a SZEB határozata alapján, bérlő ismeretlen helyre távozott. A
lakásban és a bérlő által használt melléképületben felhalmozott nagy mennyiségű szemetet az
Önkormányzat elszállította. Az ingatlanok felmérése és a felújításhoz szükséges műszaki
tartalom meghatározása folyamatban van. A fentiek figyelembevételével a Jogi és
Vagyonkezelési Osztály tárgyi ingatlan hasznosítási módjára előterjesztést készít.
Intézkedéseket tettünk a Haraszti út 12. fszt. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakás
áramellátásának helyreállítására.
A tavaszra tekintettel többen érdeklődtek rekreációs célú telkek bérlésének lehetőségéről. A
bérlőket tájékoztattuk a jelenleg szabad rendelkezésű telekingatlanokról. A Képviselő-testület
áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a rekreációs célú bérlés következő ciklusát egy éves
időtartamban határozza meg. A döntésről szóló tájékoztató levelek kiküldése a jelenlegi
bérlőknek folyamatban van.
A Segítő Mária kápolna telekmegosztásának és ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének
ügyében az Önkormányzat benyújtotta a Földhivatalhoz a telekalakítási kérelmet. Az eljárás
lefolytatása után az Önkormányzatnak lehetősége nyílik az ingyenes önkormányzati tulajdonba
kérésre vonatkozó kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
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A tervezett aluljáró kapcsán beadásra került 4 ingatlan vonatkozásában a telekalakítási kérelem.
Továbbá egy ingatlan vonatkozásában szükségessé válik talajvédelmi terv elkészíttetése az
ingatlan végleges más célú hasznosítása érdekében. A talajvédelmi terv elkészítésére
vonatkozóan árajánlat került bekérésre a talajvédelmi szakértőtől.
2019. április 21. napján a délutáni órákban tűzeset történt a Budapest XXIII. kerület, Szérűskert
utcában. A tűz magántulajdonú ingatlanokban okozott jelentős károkat. Három önkormányzati
tulajdonú telekingatlan volt részben érintett a tűzben, melyek közül jelenleg egyik sem áll
hasznosítás alatt, felépítmény egyik ingatlanon sem található, ezáltal anyagi kára az
Önkormányzatnak nem keletkezett.
Apostolhegy településrész tekintetében telekalakítási eljárást kezdeményeztünk a 186747/1
helyrajzi számú ingatlan szabályozási terv szerinti megosztására, és kezdeményeztük a
kisajátítási eljárást a 186751/1, 186751/3, 186752/1, 186752/3, 186699 és 186728 helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában a szabályozási terv végrehajtása érdekében.
Orbánhegy településrész tekintetében kezdeményeztük a 196514/3 helyrajzi számú ingatlan
szabályozási terv szerinti részleges kisajátítását. Engedélyezésre kerül a 196570/1 helyrajzi
számú ingatlan szabályozási terv szerinti részleges kisajátítása (a határozat még nem végleges),
mely alapján teljes hosszában megnyithatóvá válik a Harmónia utca. Véglegessé vált a
196568/5 helyrajzi számú ingatlan szabályozási terv szerinti részleges kisajátítására vonatkozó
határozat, a kisajátítási kártalanítások is megfizetésre kerültek.
Április 10-én aláírásra került a helyiségbérleti szerződés az Újtelepen létesítendő
gyermekorvosi rendelő céljára a 1237 Budapest, Dinnyehegyi u. 1. szám alatti, „A2” jelzésű,
60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű helyiségekre vonatkozóan.
A szerződés április 18-án lépett hatályba, ugyanezen a napon került sor a helyiségek birtokba
vételére.
Április 15-én aláírásra került az Önkormányzat részéről a Fővárossal közös tulajdonban álló
195271/159 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szerződés, mellyel sor kerül a közös tulajdon
megszüntetésére (ez a létesítendő újtelepi futballpályának helyt adó terület).
Az Önkormányzat tulajdonában álló, 186681/3 és 186681/4 helyrajziszámon nyilvántartott
ingatlanok, azaz a Tündérkert főépületében található 8 m2 területű büfé helyiség bérbeadásáról
döntött a Képviselő-testület a 2019. április 9-i ülésen, a büfét az év végig Jámbor Ágnes fogja
üzemeltetni, további egyeztetés zajlik.
Elkészült a nyilvántartásunk szerint Soroksár közigazgatási területén található társasházak
tekintetében törvényességi felügyeleti eljárások ütemterve. 2019. májusától havonta 2-3
társasház törvényességi felügyeleti eljárását tervezzük.
III.
Belső Ellenőrzési Egység
1. Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések:
A 2019. május 7-i Képviselő-testületi ülésre „Javaslat a 2018. évi éves ellenőrzési
jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről” című
előterjesztés elkészítése történik.
2. Képviselő-testületi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedések:
Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen nem hoztak olyan határozatot, mely a belső
ellenőrzés intézkedését tette szükségessé.
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3. Képviselő-testületi ülésen felvetődött problémák megoldása:
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos, belső ellenőrzést érintő probléma nem merült fel.
4. Önkormányzati honlapon történő adatváltozások:
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos adatok nem szerepelnek a honlapon.
5. Tisztségviselői utasítás végrehajtása:
Külön utasításra végzett feladat nem volt.
6. Folyamatban lévő ellenőrzések:
A III. számú Összevont Óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenysége, működése és
gazdálkodásának szabályozottsága megfelel-e a jogszabályi és a helyi előírásoknak.
7. Lezárt jelentések:
A III. számú Összevont Óvoda kötelezettségvállalási folyamatának és nyilvántartásának
ellenőrzése.
8. Rendkívüli események:
Rendkívüli esemény nem történt.
IV.
Rendészeti Osztály
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya 2019.
év március 22 és április 18.-a közötti időszakban az alábbi feladatokat hajtotta végre:
Március 22-e és április 18-a között továbbra is az általános járőrszolgálatok során kiemelt
figyelmet fordítottunk 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 kollégáinktól, közterület-felügyelőink határidő kitűzésével
felszólították Őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes volt, az
ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.
Köztisztasági szabálysértés miatt 115.000,- Ft, KRESZ szabályainak megsértése miatt
150.000,-Ft, szeszesital fogyasztás miatt 10.000,- Ft, helyszíni bírságot szabtunk ki.
Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság 13 esetben történt összesen 305.000, Ft értékben.
29 alkalommal éltünk szabálysértési feljelentés megtételével, az alábbiak szerint:
-

19 esetben a KRESZ szabályainak kisebb fokú megsértése
4 esetben illegális szemétlerakás
2 esetben hulladékgazdálkodás rendjének megszegése
2 esetben szeszes ital közterületen fogyasztása
2 esetben közterület beszennyezése miatt

Március
22.
és
április
18.
közötti
időszakban
osztályunk
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 1104 esetben történt.

részéről

A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 53 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre és kiértesítésre.
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Március 25-én bejáráson vettünk részt az Igazgatási, Hatósági és Adó Osztállyal.
Április 11-én került megrendezésre a Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny, melyen 15 csapat
(több mint 100 fő) vett részt a kerületi iskolákból. Részt vettünk a rendezvény
megszervezésében, valamint annak zavartalan lebonyolításában is segédkeztünk.
Április 12-én a „Tiszta Soroksárért” elnevezésű civil kezdeményezés keretében szemetet
szedtünk a hivatal többi munkatársával együtt.
Április hónapban több alkalommal segítettük a Jogi és Vagyongazdálkodási Osztály munkáját
a bejárások alkalmával.
Térfigyelői statisztika:
Március 22. és április 18-a között a térfigyelőink adatai alapján 89 esetben történt lakossági
bejelentés, közterület felügyelőink 63 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 38 esetben történt
észlelés. Összesen 190 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint:
Március 22 és március 31-e között

április 01 és 18-a között
Intézkedés

Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Ebtelep értesítés
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset
Tűz észlelés

0
3
3
2
15
2
8
0
6
1
3
1

Közszolgáltatók értesítve
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Helyszínbiztosítás
Közút
Bűnmegelőzés
segítségnyújtás
környezetkárosítás
Tobi
Helpynet
Gk. elszállítás

0

össz:

3
0
1
5
11
1
5
0
1
71

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
Egyéb
össz:

3
20
1
5
36
1
2
3
5
4
1
2
3
4
2
1
8
12
1
5
0
0
119

A rendőrség kérésére 7 alkalommal történt felvétel

visszanézés.
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Közterület használattal kapcsolatos új ügyek összesen: 104 db
THB: 13 db
Konténer -építőanyag tárolás: 11 db
Köztisztasági: 20db
Egyéb: 7 db
Közterületen tárolt autó: 53 db
Közigazgatási bírság: 1 db (20.000. -Ft)
V.
Szociális és Köznevelési Osztály
•

Megkezdtük a nyári tábor szervezését, ami idén a Páneurópa Általános Iskolában kerül
megrendezésre, 2019.06.24-től 2019.08.16-ig.

•

2019.04.09-én a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a Bölcsődében a 2019 évi
megalapozó felméréssel kapcsolatban, ennek a lezárásáról szóló jegyzőkönyvet még
nem kaptuk kézhez.

•

Az egészségügyi alapellátások finanszírozása okán a körzetekhez tartozó lakosságszám
lejelentés a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és Koordinációs Főosztálya
részére továbbításra került.

•

Az újtelepi gyermekorvosi praxisra jelentkező orvos részére előkészítettük a feladatellátási előszerződést.

•

Az Osztály napi szintű ügymenetével kapcsolatos munka zökkenőmentesen zajlott.

•

A Képviselő-testületi ülésre az előterjesztések határidőre elkészültek.
VI.
Szervezési és Ügyviteli Osztály

A Képviselő-testületi, nemzetiségi önkormányzati, bizottsági munka támogatása
A 2019. április 9-ei rendes Képviselő-testületi ülés előkészítése
A 2019. április 9-ei rendes Képviselő-testületi ülésre 23 napirendi pont, valamint a GKB kettő,
a VKB és a SZEB egy egy-egy „saját hatáskörös” előterjesztésének előkészítéséről, megfelelő
példányszámban való sokszorosításáról, érintettek (képviselők, külsős bizottsági tagok, állandó
meghívottak stb.) részére történő eljuttatásáról kellett gondoskodni (a Képviselő-testületi
előterjesztések közül egy napirendi pont a napirendek elfogadása során levételre került).
A bizottsági ülésekről – ideértve az Ünnepségsorozat-előkészítő Ideiglenes Bizottság ülését is
- a jegyzőkönyvek szakszerű és jogszerű elkészítése érdekében a testületi ügyintéző –
jegyzőkönyvvezető kolléganő a vonatkozó előírásoknak megfelelően hangfelvételt készített.
A Képviselő-testületi és bizottsági ülések a tervezettnek megfelelően kerültek megtartásra.
A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságának biztosítása, döntések közzététele
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A 2019. április 9-ei rendes Képviselő-testületi ülésre és az ezt megelőző rendes bizottsági
ülésekre szóló meghívókat, valamint a nyílt ülésekre készített előterjesztéseket az
Önkormányzat hivatalos honlapjára az e feladattal megbízott szervezési ügyintéző feltöltötte.
A Képviselő-testületi határozatokat a végrehajtásukban érintett szervezeti egységek vezetői
részére a Képviselő-testületi üléseket követő napon – határozat-kivonat formájában – a testületi
ügyintéző – jegyzőkönyvvezető megküldte.
A bizottsági ülésekről és a március 12-ei Képviselő-testületi ülésről készített ún. „szerkesztett
jegyzőkönyveket” (melyek tartalmazzák a bizottsági/Képviselő-testületi hitelesített
jegyzőkönyvet, a meghívót, előterjesztéseket, jelenléti íveket, szavazások eredményét) a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az aktuális ülést követő 15 napon belül a
testületi ügyintéző a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül Budapest Kormányhivatal részére
megküldte, a nyílt ülésről készült jegyzőkönyvet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Soroksári
Tagkönyvtára részére átadásra került.
A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében az Önkormányzat hivatalos honlapján
valamennyi hatályos helyi rendeletünk megtalálható. A 2019. évben eddig megalkotott
rendeletek (ideértve a módosító rendeleteket és a módosítások nyomán – a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően – az egységes szerkezetű rendeleteket is) a Nemzeti
Jogszabálytárba is feltöltésre kerülnek.
A SBNÖ és az SRNÖ üléseire a szervezési ügyintéző az írásos előterjesztéseket elkészítette, az
ülésekre szóló meghívókat a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az ülésekről
készült jegyzőkönyvek - szintén a jogszabályi határidőn belül - elkészültek, az érintettek részére
megküldésre kerültek, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerültek.
A döntések nyilvántartása
A határozatkezelő program aktualizálása (a hozott határozatokkal való „feltöltése”)
folyamatosan készül. A hatályos rendeletek a Polgármesteri Hivatalon belüli számítógépes
hálózaton (közös hálózati meghajtón) folyamatosan és napra készen frissítésre kerülnek.
Az ügyviteli munkáról
Iktatási, irattározási feladatok
A jelentés időszakában a három fő iktató és az iktatási feladatokkal is megbízott szervezési
ügyintéző 926 főszámos és 2325 alszámos iktatást, valamint - az iktatási tevékenység mellett –
1875 db kivezetést végzett el.
Postázás, kerületi kézbesítés
A kézbesítés, postázás területén a postázási feladatokat a jelentés időszakában is két fő 8 órában
foglalkoztatott ügykezelő, a fővárosi kézbesítői feladatokat egy fő 4 órában foglalkoztatott
ügykezelő végezte.
A kerületi kézbesítési feladatokra négy fő nyolc órás főállású kerületi kézbesítőt alkalmazunk,
egyikük sajnálatos tartós (2018. nyár eleje óta tartó) betegállományba kényszerülése miatt a
jelentés időszakában ténylegesen három fő végezte a kézbesítési feladatokat.
Napi munkafeladataik ellátása keretében a kerületi kézbesítők a jelentés időszakában 525 db
sima és 416 db tértivevényes küldeményt kézbesítettek a címzettek részére. (Fenti számadatok
csupán a ténylegesen kézbesített levelekre vonatkoznak, az eredménytelen kézbesítési
kísérletek számát nem mutatják.)
A jelentés időszakában a kézbesítési tevékenységet érintő panaszt nem kaptunk.
A Soroksári Hírlap terjesztésével kapcsolatos feladatokról
9

A Soroksári Hírlap februári számát az e feladattal megbízott négy kolléga (a három kerületi
kézbesítő, és a tartós betegállományban lévő kézbesítő kolléga újbóli munkába állásáig a
Rendészeti Osztály egy munkavállalója) 2019. március 22-26. napja között terjesztette a kerület
lakossága felé. A terjesztéssel kapcsolatban Hivatalunkhoz sem írásban, sem telefonon nem
érkezett lakossági észrevétel vagy panasz. Az áprilisi szám terjesztését április 18-22. napjai
között végzik.
A 2019. évi választások előkészítésével kapcsolatos feladatok
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása óta bekövetkezett
változások (lemondások, kijelölések, névváltozások) miatt szükséges döntési javaslatokat a
Képviselő-testület 2019. április 9-ei ülésére beterjesztettük, az érintetteket a Képviselő-testület
döntésének megfelelően értesítettük. A Helyi Választási Iroda vezetőjének a választókerületek
és szavazókörök 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választására vonatkozó
felülvizsgálatáról szóló II-566-36/2019. sz. határozata 2019. március 26. napján a vonatkozó
jogszabályi előírásnak megfelelően az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az
Önkormányzat honlapján 15 napra kifüggesztésre, illetve közzétételre került. A jogorvoslatra
nyitva álló határidőben (közzététele időtartama alatt) ellene jogorvoslati kérelem nem érkezett.
E határozat a II-9422-2/2019. számú HVI vezetői határozattal – elírás miatt, tekintettel arra.
hogy a választási eljárásról szóló törvény a határozat kijavítására nem ad módot – 2019. április
4. napján módosításra került. A módosító határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett.

VII.
Hatósági és Adóosztály
ADÓHATÓSÁGI ÜGYEK
Közel két éven át tartó munka fejeződött be az ASP (Application Service Providing) Adó
szakrendszeréhez való csatlakozással, amely az évtizedeken át használat ONKADO elnevezésű
adóhatósági törzsadatok nyilvántartására és könyvelésére alkalmas programot váltotta le. A
zökkenőmentes átállás első lépése még 2017. évben kezdődött, amikor megkezdtük a régi
nyilvántartó programban tárolt személyi és kivetési adatok javítását, amely lehetővé tette a
tárolt adatok sikeres átemelését (migrációját) az új nyilvántartó rendszerbe. Az ütemezett
adattisztítás folyamata még az azt követő 2018. évben is folytatódott. A sikeres migrációt
megakadályozó hibák kijavításáról többszöri próbamigráció útján győződött meg hatóságunk,
amelyről a Magyar Államkincstár részére jelentést küldtünk. Fontos megemlíteni, hogy
Önkormányzatunk nem rendszerszinten csatlakozik az ASP-hez, hanem interfészes belépőként
kizárólag az adó szakrendszerhez kell csatlakoznia, a többi önkormányzati program továbbra is
használatban maradhat az ASP központ által előírt feltételek teljesülése esetén. Előző folyamat
részeként adóhatóságunk az iratkezelő program (iktató program) tesztelésében tevékenyen részt
vett.
A Magyar Államkincstár előzetes ütemezésének megfelelően 2019. április 15-ei héten került
sor az ASP Adó szakrendszerhez való csatlakozásra. Hatóságunk az utolsó próbamigrációt
nulla kritikus hibával futtatta le, így lehetővé vált az átállási folyamat megindítása. 2019. április
16-án megküldtük a Magyar Államkincstár részére az utolsó migrációs jegyzőkönyvet,
valamint a jegyzői elfogadó nyilatkozatot, majd ezt követően másnap kaptunk engedélyt az
ASP központtól a migráció véglegesítésére. A teljes adatállomány 2019. április 17-én a délutáni
órákban futott le.
2019. április 23-án megkezdtük az éles átállás utáni teendőket, azaz az új ASP programot fel
kell tölteni a helyi rendeletek hatályba lépési dátumával, különös figyelmet kell fordítani az adó
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mértékek helyes rögzítésével és le kell ellenőrizni a mentességi kitételeket is. A munka
elkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges a helyes kódhasználat, amely nélkül nem lehet majd
a későbbiekben statisztikai adatokat készíteni. A jogosultsági kérdéseket is tisztázni kell, amely
során külön ki kell térni a kiadmányozó felhasználók jelölésére is. Az utóellenőrzési
feladatokról szintén jegyzőkönyvet kell küldeni a MÁK részére, és csak ezt követően kezdődhet
meg a napi munka.
HATÓSÁGI TERÜLET ÜGYINTÉZÉSE
A jelentésben érinett időszakban elkészített Bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztés
1 db.
A bekövetkezett változások Honlapon történő átvezetése folyamatos.
Címnyilvántartás
A KCR rendszer 2014-ben került bevezetésre, majd 2017. július 1-től életbe lépett a KCR-2
program. A Földhivatal által korábban küldött hibalisták javítása folyamatban van, január és
február hónapban az összes társasház, valamint osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan
„kapcsolati adatai” (Földhivatal által adott GPS koordináták) felülvizsgálatra kerültek.
Jelenleg a KCR rendszer az Európai parlamenti választások miatt zárolva van, új címet
rögzíteni nem lehet, csupán a meglévő címeket lehet javítani. Az elmúlt időszakban 15 cím
került korrigálásra.
A kerületi kb. 23.500 fős lakónépességből a Nagykőrösi út 353. címre 4 évvel ezelőtt 2.020 fő
volt bejelentve. Az adott címre a bejelentkezettek száma folyamatosan csökken, jelenleg 81
főnek van bejelentett lakcíme.
Választással kapcsolatos ügyek
Az Európai Parlamenti választásokkal összefüggésben a névjegyzék vezetésével kapcsolatos
kérelmek (átjelentkezések, mozgóurna igénylések, stb.) elbírálása során az elmúlt időszakban
a 2 fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó kolléga + további 1 fő, szintén az osztályon dolgozó
kolléga az elmúlt időszakban 41 db határozatot hozott a jegyző nevében. Az ügyek száma a
választás napjának közeledtével egyre növekszik.
Anyakönyvi ügyek
Az elmúlt időszakban 7 házasságkötést bonyolítottunk le, 5 halálesetet anyakönyveztünk,
34 db anyakönyvi kivonat kiadása történt meg.
Hagyatéki ügyek
Hagyatéki ügyekben a halálozási adatokat tekintve a kerületben a halálozás az országos
átlagnak megfelelő. Az elmúlt időszakban a halálozásokat követően 43 esetben indult új
hagyatéki eljárás.
Általános Igazgatási ügyek
Az elmúlt időszakban az általános hirdetmények (helyi rendeletek, bírói végrehajtóktól,
egyéb társhatóságoktól érkezett megkeresések …) kifüggesztése – összesen 55 db –
folyamatosan történt, 1 külföldi személy kívánt a kerületben ingatlant vásárolni.
A korábbi talált tárgyak – jegyzői utasítás alapján történő – árverezése sikeresen lezajlott. Az
elmúlt időszakban 27 db talált tárgy átvételére esetben került sor.
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Földhirdetmény ügyintézés
Az elmúlt időszakban a termőföldek adásvétele ismét növekedésnek indult, 10 új kifüggesztési
kérelem érkezett, jelenleg 19 db szerződés áll kifüggesztés alatt, a folyamatban lévő ügyek
száma 54 db.
A Képviselő-testület Agrárkamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogások 2018. szeptemberi
ülésen történő elbírálása során hozott határozatai ellen 3 esetben nyújtottak be keresetet, melyek
a Főv. Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz felterjesztésre kerültek. A 3 perben ítélet
született, melyek közül egyben pernyertesek lettünk, másik két esetben viszont a bíróság
új eljárás lefolytatására kötelezte a Képviselő-testületet. Az ítéletek dr. László Jenő ügyvéd
úrhoz már megérkeztek, aki megfontolásra javasolja a két pervesztés esetén a fellebbezést. A
fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő még nem telt el.
Újtelepi ÜSZI
Az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodán az elmúlt időszakban 44 db kérelmet vettünk át az
ügyfelektől, melyből 42 db a Szociális és Köznevelési Osztályhoz tartozó kérelem volt
(rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási települési támogatás, ill. egyéb kérelmek).
Fenti időszakban az irodán 1.400 db lombzsák értékesítésére került sor, mely az elmúlt
hónapban értékesített lombzsákok számának majdnem háromszorosa. Az FKF Zrt. értesítése
alapján a zöldhulladék 2019. évi begyűjtése március 4-től elindult.
Kereskedelmi, Ipari ügyek
Az elmúlt időszaban 12 db új bejelentés érkezett hatóságunkhoz kereskedelmi tevékenység
végzésével, 3 db annak módosításával kapcsolatban. A bejelentések és iratok ellenőrzése során
3 db tevékenység került törlésre. Szálláshely szolgáltatási tevékenység végzésére 1 db
bejelentés érkezett.
A jegyző a telepengedély köteles tevékenység esetében köteles meggyőződni arról, hogy a
kérelemben feltüntetett helyen az adott tevékenység végezhető-e. A hatályos jogszabályok
alapján (pld. helyi építési szabályzat) azonban nem állapítható meg egyértelműen a
tevékenység, illetőleg az épület funkciója közötti összefüggés, ezért javasoltuk az erre
vonatkozó szabályozás kidolgozását és az új KÉSZ-ben történő rögzítését. Az ezzel kapcsolatos
szakmai egyeztetések nyomán a rendelet módosítására készült javaslatot a Városfejlesztési
Bizottság már megtárgyalta.
A kereskedelmi és ipari hatóság folyamatosan áll át az ASP szerinti új nyilvántartási
rendszerre. Az ügyintézők megkezdték a GovCenter nyilvántartó programban a kereskedelmi
tevékenységet folytató vállalkozók és az üzletek adatainak ellenőrzését és a hiányzó adatok
rögzítését. Az új üzleteket a meglévő nyilvántartásokkal párhuzamosan már a GovCenter
nyilvántartásában is rögzítjük.
KSH felé adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.
Helyi és munkáltatói támogatási ügyek
A Képviselő-testület 2019. évben is biztosította a helyi támogatáshoz szükséges anyagi
fedezetet. A határidőben benyújtott 22 db kérelemről a Képviselő-testület 2019. április 9-i
ülésén döntött, 20 db kérelmet támogathatónak ítélt meg. Az ügyfelek a Képviselő-testület
döntéséről tértivevényes levél formájában értesítést kaptak, jelenleg a kölcsönszerződések
aláírásra és jogi ellenjegyzésre történő előkészítése, illetőleg a hiánypótlások beszerzése van
folyamatban.
Az elmúlt időszakban 2 fő köztisztviselő nyújtott be Munkáltatói kölcsönre vonatkozó
kérelmet, melyek esetében a döntés megszületett, a szerződések előkészítése folyamatban van.
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Szintén folyamatban van a Képviselő-testület által lakáscélú munkáltatói támogatásban
részesített 5 fő közalkalmazott szerződésének aláírásra történő előkészítése.
A feladatot a 2 fő hagyatéki ügyintéző látja el (a hagyatéki ügyintézői feladatkörén felül).
Állattartási, állatvédelmi ügyek
A folyamatban lévő ügyek száma: 17 db.
A hatályos jogszabályok értelmében 3 évente egy alkalommal a jegyző köteles a településen
ebösszeírást végezni. A bejelentés eredeti határideje 2018. október 31. volt, azonban a nem
megfelelő számú bejelentés miatt az ebösszeírás határidejét 2019. január 31-ig
meghosszabbítottuk. Eddig 1.739 db kitöltött nyomtatvány érkezett vissza, melyek
feldolgozása folyamatos. (3 évvel ezelőtt nagyságrendileg 2.500 körüli bejelentett eb volt a
kerületben)
Az ivartalanítási programmal kapcsolatban az érdeklődés folyamatos. A program elindulása
óta (augusztus 1-től) összesen 121 db igénybejelentés érkezett. A Képviselő-testület által
meghatározott 5.000.000, - Ft-os keretösszegből eddig kicsivel több, mint 900.000,- Ft került
felhasználásra, a még felhasználható keret pillanatnyilag 4.078.211,- Ft. Képviselői kérésre a
lakosság szélesebb körű tájékoztatása, az ivartalanítási program népszerűsítése érdekében
színes szórólap készül, melyet a lakosság várhatóan május hónapban megkap.
A rágcsálóirtással kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat az új szerződést az RNBH
Konzorciummal kötötte meg, akik telefonon és e-mail útján várják a bejelentéseket hétfőtől –
péntekig 8.00 – 16.00 óra között. Ez idő után üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. Telefonszám:
06-70/364-6531, e-mail: patkanyirtasbudapest@gmail.com. A patkányirtás a lakosság részére
továbbra is ingyenes.
A kisállathullák begyűjtése magasabb szintű jogszabály alapján a helyi önkormányzat
kötelező feladata. Ennek alapján 1 évre szóló átalánydíjas szerződésünk volt a Polisz Biztonsági
Kft-vel, amely 2019. március 31-én lejárt. Az új szerződés előkészítése érdekében árajánlatot
kértünk több cégtől, akik jogosultak a tevékenység végzésére. Az árajánlatok beérkezését
követően vezetői döntés alapján a kedvezőbb ajánlatot tevővel, azaz ismételten a Polisz
Biztonsági Kft-vel kötöttük meg az újabb egy évre szóló (2019. április 1. – 2020. március
31.) átalánydíjas szerződést. A bejelentéseket a Kft. diszpécser szolgálata e-mailben, vagy
telefonon fogadja.
E-mail: diszpecser@poliszkft.hu, telefonszám: 06-1/358-0526 vagy 06-70/338-5819.
Birtokvédelem
A birtokvédelmi ügyek tekintetében jelenleg 11 eljárás van folyamatban, az elmúlt
időszakban 2 új ügy indult. Fenti időszakban a jegyző határozatának végrehajtása során hozott
végrehajtási eljárást megszüntető végzés ellen egy esetben fellebbezést nyújtottak be,
melynek Budapest Főváros Kormányhivatalához (elektronikus úton) történő felterjesztése
folyamatban van.
A feladatot 1 fő köztisztviselő végzi, aki e mellett a földhirdetményekkel kapcsolatos
ügyintézői feladatokat is ellátja.
Építéshatóság
Az elmúlt hónap alatt 27 új ügy indult, melyből 3 db az ÉTDR rendszer keretein belül indult,
24 db pedig egyéb kérelem volt. A folyamatban lévő ügyek száma 32 db. Az összes új iktatás
32 db volt, ebből 30 db főszámos, 2 db gyűjtőszámos.
Az elmúlt időszakban kiemeltnek tekinthető ügy nem indult és nincs folyamatban.

VIII.
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Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
A tárgyi időszakban az alábbi nemzeti értékhatár alatti egyszerű beszerzési eljárások kerültek
megindításra:
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Beszerzési igény

Eljárás
megindítva

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019.03.26
intézményi épületeiben található klímaberendezések
karbantartása és javítása.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 2019.03.26
Hivatal épületeiben található klímaberendezések
karbantartása és javítása.
Az Intézmények területén lévő játszóterek egyes 2019.03.25
játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje (1. rész), illetve
a közterületi játszóterek (2. rész) egyes játszóeszközeinek,
utcabútorainak cseréje.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár 2019.03.28.
Önkormányzatának területén lévő 7 darab játszótér
koncepciótervének, továbbá annak elfogadását követően a
kiviteli tervének elkészítése.
Budapest XXIII. kerület Lovas utca 184693 hrsz. alatti 2019.04.09
ingatlan építészeti- és állapotfelmérési, valamint az
ingatlan hasznosításával összefüggő dokumentáció
kidolgozása és a járulékos épületfeltárási munkálatok
elkészítése.
Új közterület-felügyelői és mezőőri egyenruha beszerzése 2019.04.12
és az elhasználódott (lejárt kihordási idejű) közterületfelügyelői és mezőőri egyenruházat pótlása a 70/2012.
(XII. 14.) BM rendelet 5. és 6. melléklete alapján.

A tárgyi időszakban az alábbi közbeszerzési eljárások kerültek megindításra:
Sorszám
Beszerzési igény
Eljárás
megindítva
1.
Burkolatlan utak karbantartása tárgyú közbeszerzési 2019.03.18
eljárás
2.
Szilárdburkolatú utak karbantartása tárgyú közbeszerzési 2019.03.18
eljárás
Előkészítés alatt álló beszerzések:
•
•
•

„Keretmegállapodás alapján útépítési munkák ellátása Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata részére” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás
Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám (hrsz.: 185049) alatti ingatlan
kertépítészeti munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
Budapest XXIII. kerület Molnár-szigeti üdülőterületi útépítéshez, felszíni csapadékvíz
elvezetéshez több változatú megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítése.

1) 2019.01.01-2019.04.18 közötti időszakban 359 db főszámos iktatás történt, míg az
alszámaink száma: 1336 db.
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2) 2019.03.21. – 2019. 04.18. közötti időszakban 60 db főszámos iktatás történt, míg az
alszámaink száma: 399 db.
Mélyépítés:
Tiszta Soroksári Napok:
A Soroksári Tisztasági Napok 2019. április 12-én és 13-án került megrendezésre.
Április 12-én az iskoláink diákjai az intézményük közvetlen környezetében gyűjtöttek
hulladékot. A hivatal munkatársai is tevékenyen részt vettek a hulladékgyűjtésében a Ráckevei
Soroksári Duna-ág mentén és Soroksár Újtelepen, a Szentlőrinci út és a Sportcsarnok mögötti
területen.
Április 13-án a civilszervezetek és a vállalkozó kedvű soroksári lakosok vettek részt a
hulladékgyűjtésben, melyre a terület több pontján került sor (a Szentlőrinci úton a volt temető
területén, illetve a Molnár-szigeten a déli és északi részen, valamint a Duna partján). A szombati
nap folyamán két helyszínen a Hősök terén és Újtelepen veszélyes hulladék leadására is volt
lehetősége a lakosságnak.
Orbánhegyi főgyűjtő:
Colas Alterra Zrt. részére átadásre került az „Orbánhegyi csapadékvíz főgyűjtő építése” tárgyú
beruházásba érintett közterületek.
Az elkövetkezendő időszakban az „Orbánhegyi csapadékvíz főgyűjtő építése” projekt kapcsán
heti rendszerességű kooperáción veszünk részt, a beruházás egyes felmerülő kérdéseink, illetve
a konkrét munkavégzésekkel kapcsolatos egyeztetések érdekében.
195828 kivett közterület közlekedési alkalmas állapota:
Megkezdődött a 195828 hrsz-ő kivett közterület egyes szakaszán a fa, cserje, bozót irtási
munka, melyet követően gépi profilozással, járművel történő közlekedésre alkalmas állapotba
hozunk.
Környezetvédelem:
• Hivatkozással a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 24. § (7), (9) bekezdéseire, vízgazdálkodási hatósági nyilvántartásba 1 db
fúrt talajvízkút létesítési engedélye került bejegyzésre, és megküldésre az illetékes vízügyi
igazgatóság felé, mely 2018. január 1-je és 2018. december 31-e közötti időszakban
véglegessé vált.
• 2019. április 5-én a Budapest-Ferencváros-Kelebia vasútvonal felújításának környezeti
hatásvizsgálati eljárása kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal Érd Járási Hivatala
közmeghallgatást tartott a pesterzsébeti Csili Művelődési Központban. A tervek alapján
megállapításra került, hogy Soroksár közigazgatási területén nem, illetve kizárólag kis
mértékben állapítható meg negatív irányú változás, mely a vonalon való vasútközlekedés
sűrítéséből adódó zaj és rezgés kibocsátásából adódik.
A tárgyi felújítás kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a
környezetvédelmi engedélyt megadta. A döntés közléssel válik véglegesé.
• 2019. március 22-én az Ócsai út – M51-es út mentén illegális szemétlerakás ügyében a
hulladékgazdálkodási rendjének megsértése ügyében eljárást kezdeményeztünk a Budapest
Rendőr-Főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Kapitányságnál, ezzel párhuzamosan eljárást
indítottunk a jegyzői hatáskörbe tartozó hulladék jogellenes elhelyezése kapcsán. Az eljárás
jelenleg folyamatban van, a tényállás tisztázása keretében a tanúk meghallgatása zajlik.
Nyír utca és környezete szennyvízelvezetés
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A Bp. XXIII. Nyír utca és környezete szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély
érvényességi határidejének 2021. április 30. napjáig való meghosszabbítása megtörtént. A Bp.
XXIII. Karmazsin utca, Orbán utca szennyvízelvezetés, Orbán utcai átemelő vízjogi létesítési
engedély határidejének meghosszabbítása is folyamatban van. Az engedélyező hatóság azt
követően fogja kiadni a meghosszabbított határidejű engedélyt, ha az FCSM Átemelőtelepek
osztálya az Orbán utcai átemelő felülvizsgált, korszerűsített irányítástechnikai, villamosenergia
ellátási tervét jóváhagyta. Az ENVIRODUNA Kft.-től szóbeli információnk van arról, hogy a
Fővárosi Önkormányzat a BKISZ VII. projekt megvalósításához szükséges, hiányzó forrást
biztosította. A közbeszerzési ajánlati felhívásban opciós tételként szereplő szennyvízcsatornák
(pl. Fatimai u., Szőlősor u., Temetősor, Külső Vörösmarty u. hiányzó szakasza) is meg fog
valósulni 2020. évben.
Orbán utcai szennyvíz átemelő:
Az Orbán utcai szennyvíz átemelő vízellátását is biztosító kb. 230 m hosszú víznyomócső
tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó szerződés létrejött. Ezen víznyomócső
megépítését követően az Orbán utca teljes hosszán biztosított lesz a vízellátás.
Szabóky Rezső utcai árok:
A 31/2019.(I.15.) határozattal módosított 439/2018. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat
végrehajtásának érdekében konzultációkat folytattunk és ajánlatot kértünk a Bp. XXIII.
Szabóky Rezső utcai árok zárt rendszerűvé tételéhez szükséges tervek elkészítésére. Feladat
megoldása nem egyszerű, mivel a meglévő ároknak tározó szerepe is van nagy intenzitású
csapadék esetén. A befogadó Rézöntő utcai csapadék csatorna teljes mértékben telített, ugyanis
nem csak a közterületre hulló csapadékot kell elvezetnie, hanem – az előírásoknak
ellentmondóan - a magánterületek (ereszcsatornák és a burkolt udvarok közterületre kifolyó)
csapadékvizét is. Ennek megfelelően a csapadékvíz visszaduzzasztás lehetséges, hogy nem is a
Tárcsás utca alatti – Tisza utca zöldsávjában vezetett 20 cm átmérőjű csatornánál keletkezik,
hanem a Lovas utca keresztezésében a Rézöntő utcai csatornán. A Szabóky Rezső utcai árok
fenékszintje nem lehetne a csapadék csatorna folyásfenék szintje, mivel a csapadék csatornán
nem lenne meg a fagyhatárnak megfelelő minimális takarás. A befogadóként figyelembe
vehető Rézöntő utca – Tisza utca csomópontban lévő akna folyásfenék szintje nem éri el az 1,5
m mélységet, tehát új Tisza utcai csatorna építése esetén is kétséges lenne a Szabóky Rezső
utcai csapadékcsatorna megfelelő takarásának biztosítása. Ezen túlmenően szinte biztosra
vehető, hogy a Rézöntő utcai csapadékcsatornát kezelő FCSM Zrt. nem járulna hozzá új bekötés
létesítéséhez, annak túltelítettsége miatt. Esetlegesen zárt szelvényű előregyártott, közúti
terhelésre alkalmas, vasbeton elemek beépítésével lehetne az árok lefedését biztosítani. Ezen
megoldás műszaki alkalmazhatóságát és költségvonzatát a tervezőnek vizsgálnia kell.
Völgyhajó utcai csapadékvíz elvezetés:
A Völgyhajó utcai csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 12/2019.(I.15.) VKB. határozat
végrehajtására a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént. Miután a
csapadékvíz elvezetés módja nem határozható meg a magas talajvízszint miatt egyértelműen,
így több változatú megvalósíthatósági tanulmányterv készítése szükséges. A tervezés kiterjed
a szennyvízcsatornázott üdülőterületek közútjaira, mivel a Völgyhajó utca csapadékvíz
elvezetését csak az egész részeként lehet kezelni. A csapadékvíz elvezetés, mint a közterület
felszíni vízelvezetése az út tervezés része, tehát a közutak pályaszintjét, hossz- és oldalesését is
meg kell tervezni.
Szemétgyűjtő utcaseprő kollégák:
A szemétszedő kollegák jelenleg 3 fő női munkaerőből, valamint 3 fő férfi munkavállalóból áll.
Elvégzett feladataik, amit rendszeres végeznek:
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- Buszmegállók takarítása,
- Molnár-szigeten kihelyezett szeméttárolók ürítése, környezetük rendbetétele,
- Hajléktalan szálló, valamint a felüljáró alatti terület takarítása,
- Zsellér dűlő, valamint a Grassalkovich út Zsellér dűlő kereszteződés takarítása,
- Alsóhatár út teljes hossza,
- Bólyai utca,
- Az összegyűjtött hulladék gépkocsira pakolása.
Az általuk összegyűjtött hulladékot lerakóba szállítottuk.
Az elszállított hulladék mennyisége ezen időszakban 5760 kg volt.
Foglalkoztatási adatok:
A 11 közfoglalkoztatotti státuszból jelenleg 5 főt foglalkoztatunk. Ebből 2 fő Önkormányzati
intézménybe van kihelyezve, 3 fő pedig a közterületeken végez munkát. A beszámolási időszak
alatt 10 fő közvetítettből, 8 fő utasította vissza a felajánlott munkát.
Közfoglalkoztatottak közterületi munkavégzése
A beszámolási időszakban a közfoglalkoztatottak az alábbi területen végeztek szemétszedési és
takarítási feladatokat
- Bicikli út,
- Szent Lőrinci út,
- Tündérkert,
- Molnár-sziget.
Az általuk összegyűjtött hulladékot lerakóba szállítottuk.
Az elszállított hulladék mennyisége ezen időszakban 5600 kg volt.
Közérdekű munkavégzés:
Az Önkormányzat a közérdekű büntetésre ítélt személyek részére a közfoglalkoztatási irodánál
biztosít munkalehetőséget a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.
A beszámolási időszakban 2 fő végzett munkát.
Gondnokság:
Folyamatosan elvégzett feladatok:
- Író –és irodaszerek megrendelése, igényelt irodaszerek kiadása (folyamatos).
- Nyomtatványok, folyóiratok, szakkönyvek, bélyegzők megrendelése (folyamatos),
nyilvántartása.
- Szigorú számadású nyomtatványok vezetése (szabadságos tömb, menetlevél,
szállítólevél).
- Nyomdában elkészítendő csekkek megrendelése.
- A Hivatali épületek műszaki állapotának figyelemmel kísérése. Az irodákban
előforduló kisebb hibák javítása, az eredeti állapot visszaállítása (ajtózár javítás, fűtőtest
légtelenítés, bútor javítás stb.).
- A műszaki eszközök, berendezések állapotának felügyelete, a meghibásodások
bejelentése a megfelelő szolgáltató felé.
- Egyéb készletek és karbantartási anyagok beszerzése.
- Testületi anyagok kihordása, sürgős levelek elvitele.
- Szerződésben álló partnerekkel való kapcsolattartás (pl. takarítási munkálatok, munka
és tűzvédelem, riasztóvédelem, biztonságtechnikai rendszerfelügyelet, szállítási
szolgáltatás).
- Szerződések, levelek, megrendelők iktatása, a beérkező számlák könyvelése és
továbbítása a pénzügyi osztály felé.
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Közmű számlák folyamatos vezetése és továbbítása a pénzügyi osztály felé.
Rendezvényekkel kapcsolatos plakátok terítése.
Hivatali járművek teljes körű felügyelete (karbantartása, üzemanyag elszámolása,
biztosítások nyilvántartás).
A közös használatban lévő hivatali személygépkocsik igényléseinek figyelemmel
kísérése, a járművek papírjainak kiadása.
Jármű szabályzat folyamatos ellenőrzése, változások módosítása.
Irodák átrendezése szükség esetén.
A biztonságtechnikai szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás minden
Önkormányzati intézménnyel kapcsolatban.
Irányító- és névtáblák cseréje a hivatal épületeiben.
Szabályzat szerint bélyegzők készíttetése és nyilvántartása.
Esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása.
Tárgyi eszközök biztosítása a hivatal részére.
Fényképes köztisztviselői igazolványok és a hivatal előtti parkolási engedélyek
készítése, nyilvántartása.
Beléptető kódok kiadása.

Időszakosan elvégzett feladatok:
- Klímák éves karbantartásának elkezdése a Hivatal épületeiben és az Önkormányzat
intézményeiben.
IX.
Főépítész
• A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntött a Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ) II.a ütem (Soroksár alsó, Duna és a vasút közötti terület), II.b ütem (Soroksár alsó,
vasút és az M51 autóút közötti terület), III.a ütem (Újtelep), valamint III.b ütem (M5
autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) tervezetével kapcsolatban
beérkezett partnerségi, valamint szakmai véleményekre adott tervezői válaszok
elfogadásáról. A KÉSZ II.a, II.b, III.a és III.b ütemének partnerségi, illetve szakmai
véleményezése ezzel befejeződött, az állami főépítész kifogást nem emelő záró szakmai
véleményének beszerzését követően a Képviselő-testület dönthet a tervezet elfogadásáról.
• Aláírásra került mindkét fél részéről a Soroksár területén tervezett elektromos
töltőállomások létesítésével kapcsolatos e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési
megállapodás.
• Aláírásra került a kerületi digitális földhivatali alaptérkép frissítésére vonatkozó
adatszolgáltatási keretszerződés a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztályával.
• A Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó
pilléreinek design-festése előtt készítendő látványtervek megrendeléséhez véglegesítésre
kerültek a szerződés-tervezetek, a szerződések aláírása folyamatban van.
• Részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat által szervezett lakossági fórumon a Vízisport utca
menti hétvégiházas üdülőterület övezet átsorolásával összefüggésben kezdeményezett,
TSZT-FRSZ módosítással kapcsolatban. A lakossági fórumon hozzászólás, észrevétel nem
volt.
• Részt vettünk a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya által megtartott szakmai
konferencián, valamint a kerületek részére megtartott workshopon, ahol a Fővárosi
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Önkormányzat által kidolgozásra került Budapest Smart City stratégiai keretterv tervezete
került ismertetésre és megvitatásra.
• Részt vettünk a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály által megtartott közmeghallgatáson, melynek témája a
Budapest- Ferencváros – Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal – korrekciója projekt
döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, engedélyezési terveinek
elkészítésével kapcsolatos környezeti hatások vizsgálata volt.
• A honlapon található anyagok tekintetében jelentem, hogy intézkedés nem szükséges.

JELENTÉS
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (II.13.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi
szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület a Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi
szavazókörökbe szavazatszámláló bizottsági tagokat választott.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2019. (IV.09.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi
szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 55/2018.
(II.13.) határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes pontjainak
módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros
XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló
55/2018. (II.13.) határozat 13.,19., 24. és 67. pontjait, egyben tudomásul vette, hogy a választási
eljárásról szóló 2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 35. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a kieső tagok helyébe a Helyi Választási Iroda vezetője által kijelölt
póttagok léptek. A határozat II. pontjában módosításra került az alaphatározat két pontja, az
érintettek névváltozása okán.
A határozatokra jelentem, hogy az érintettek a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő
napon értesítést kaptak.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2018. (III.13.) határozata a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest, Orbánhegyi
dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján
kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 5.527.008,- Ft., azaz ötmillióötszázhuszonhétezer-nyolc forint összegű vételi ajánlatot tesz a 196514/3 ingatlanból a T87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú
ingatlanokra, amely vételárból
a. a földterületért fizetendő összeg 1.783.836,- Ft., azaz egymillióhétszáznyolcvanháromezer-nyolcszázharminchat forint;
b. az építményekért fizetendő összeg 3.638.172,-Ft Ft., azaz hárommillióhatszázharmincnyolcezer-egyszázhetvenkettő forint
c. a növényzetért fizetendő összeg 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint
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II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat közlésére, valamint – a vételi ajánlat elfogadása esetén
– a 6. számú mellékletben szereplő tervezet szerinti adásvételi szerződés megkötésére.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés megkötése során, a mellékletben található
szerződéstervezetben foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert az ingatlanrészekre vonatkozó vételi ajánlat elutasítása, vagy a
kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén a kisajátítási eljárás
megindításának kezdeményezésére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
354/2018.(X.09.) határozata a a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest,
Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz
alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról
szóló 69/2018. (II.13.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 69/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
A határozatokra jelentem, hogy mivel az ingatlantulajdonos a vételi ajánlatot nem fogadta el,
kisajátítási eljárást kezdeményeztünk.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2018. (V. 15.) határozata kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186728 helyrajzi
számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található
ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából
kezdeményezi a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol
utca 10. szám alatt található ingatlanból a T-87950 számú változási vázrajzon jelölt (186728/1)
helyrajzi számú, 50 m2 területű, valamint (186728/3) helyrajzi számú, 27 m2 területű
ingatlanrészek kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére,
a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros
Kormányhivatalához történő benyújtására, és az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat,
valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (I.22.) határozata a kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186728 helyrajzi
számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található
ingatlan egyes részeinek vonatkozásában hozott 190/2018. (V. 15.) határozatának
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 190/2018. (V. 15.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. március 31.
napjára.
A határozatokra jelentem, hogy a kisajátítási kérelem benyújtásra került.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
290/2018. (VII. 10.) határozata kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186751/1 és
186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában,
valamint a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület
Pál apostol utcában található ingatlanok vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából
kezdeményezi a 186751/3 helyrajzi számú 36 m2 területű, a 186752/3 helyrajzi számú 28 m2
területű, a 186751/1 helyrajzi számú 54 m2 területű, valamint a 186752/1 helyrajzi számú 28
m2 területű, „kivett” művelési ágú, „magánút” megnevezésű ingatlanok kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárások megindításához szükséges dokumentumok
elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelmeknek Budapest
Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és az előterjesztés mellékletét képező
nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásokban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem
sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a kisajátítási kérelem benyújtásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2018. (VII. 10.) határozata kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186699 helyrajzi
számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca
között található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából
kezdeményezi a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh
Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlanból a T-87944 számú változási vázrajz
szerint kialakuló (186699/1) hrsz.-ú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) hrsz.-ú, 51 m2 területű
ingatlanrészek kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére,
a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros
Kormányhivatalához történő benyújtására, és az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat,
valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a kisajátítási kérelem benyújtásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
320/2018. (IX.11.) határozata a Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének
továbbfejlesztése – III. ütem című projekt keretében többlet fedezet biztosításával
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
I. „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése – III. ütem” című
projekt keretében új vendégforgalmi vizesblokk-öltöző tároló épület építésére 16.000.000,- +
ÁFA bruttó 20.320.000,-Ft összegű többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének céltartalék költségvetési maradványa sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a beruházás lebonyolítására.
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Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének
továbbfejlesztése – III. ütem” című projekt keretében új vendégforgalmi vizesblokk-öltöző
tároló épület építése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. április 12-én lezárult.
A projekt ünnepélyes keretek közötti átadása a 2019. május 1-i rendezvény keretében történik
meg.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
328/2018. (IX.11.) határozata a Molnár-szigeten a volt ifjúsági tábor területén található
fitnesz eszközök fölé létesítendő árnyékoló vitorla tárgyú, önálló képviselői indítvány
alapján
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és
ifjúsági tábor művelési ág megjelölésű ingatlanon található, a TÉR_KÖZ Pályázat keretében
megvalósított fitnesz eszközök felett napvitorla létesítését.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Soroksáron lévő játszótereken
napvitorlák létesítésének szükségességét, és gondoskodjon a témában új előterjesztés
készítéséről.
Határidő: 2019. április 01.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy „Az Intézmények területén lévő játszóterek egyes
játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje (1. rész), illetve a közterületi játszóterek (2. rész)
egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje” tárgyban Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzata (Megrendelő) a Kbt. hatálya alá nem tartozó (közbeszerzési
értékhatár alatti) egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményeként a Park Komplex Kft-vel (Vállalkozó) szerződés került aláírásra a tárgyi feladatok ellátására. A
szerződésben rögzített teljesítési határidő: 2019. szeptember 30.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
337/2018 (IX.11) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának fenntartásában működő, II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító
Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának jelen határozat mellékletét képező
módosítását jóváhagyja. A Magyar Államkincstár (a Továbbiakban: MÁK) előtti törzskönyvi
nyilvántartási eljárásban kiadott hatósági döntéseknek megfelelően, jelen határozat mellékletét
képező Alapító Okirat jelenlegi tartalmától a Hivatal eltérhet.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (I.22.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának fenntartásában működő, II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító
Okiratának módosítása tárgyában hozott 337/2018 (IX.11) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 337/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
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A határozatokra jelentem, hogy az Alapító Okirat módosítása határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
339/2018. (IX.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2015. április 1. napján kelt jelenleg hatályos Alapító
Okiratának jelen határozat 2. melléklete szerinti Módosító Okiratát elfogadja.
II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a alapján kiadott - Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar
Államkincstár részére. Az Alapító Okirat és a Módosító Okirat jelen határozattal megállapított
tartalmától a Hivatal, illetve a Polgármester a Magyar Államkincstár előtti törzskönyvi
nyilvántartási eljárásban kiadott hatósági döntéseknek való megfelelés érdekében eltérhet.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2019. (I.22.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának
módosításáról szóló 339/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 339/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
A határozatokra jelentem, hogy az Alapító Okirat módosítása határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
365/2018. (X.09.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szent László utcai ingatlanok
tulajdonviszonyának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13,
195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/25, 195325/28, 195325/29, 195325/32,
195325/34, 195325/37, 195325/39, 195325/41 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII.
Szent László utcában található) ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag
nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 hrsz.-ú ingatlan esetében: 178.485.064 Ft.
b. 195325/7 hrsz.-ú ingatlan esetében: 61.228.636 Ft.
c. 195325/9 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.708.377 Ft.
d. 195325/11 hrsz.-ú ingatlan esetében: 134.247.618 Ft.
e. 195325/13 hrsz.-ú ingatlan esetében: 83.119.175 Ft.
f. 195325/15 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.371.807 Ft.
g. 195325/17 hrsz.-ú ingatlan esetében: 55.477.954 Ft.
h. 195325/19 hrsz.-ú ingatlan esetében: 69.404.149 Ft.
i. 195325/23 hrsz.-ú ingatlan esetében: 90.803.013 Ft.
j. 195325/25 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.615.435 Ft.
k. 195325/28 hrsz.-ú ingatlan esetében: 75.607.221 Ft.
l. 195325/29 hrsz.-ú ingatlan esetében: 63.522.415 Ft.
m. 195325/32 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.131.100 Ft.
n. 195325/34 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.015.587 Ft.
o. 195325/37 hrsz.-ú ingatlan esetében: 86.141.521 Ft.
p. 195325/39 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.978.083 Ft.
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q. 195325/41 hrsz.-ú ingatlan esetében: 73.732.228 Ft.
együttes
értékesítés
esetén
1.329.962.439,Ft.,
azaz
egymilliárdháromszázhuszonkilencmillió-kilencszázhatvankettőezer-négyszázharminckilenc
forint kikiáltási áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdésének
figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési
szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. jelen határozat hatálybalépésének feltétele az ingatlanok értékesítésére vonatkozó végleges
pályázati kiírás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
IV. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2019. (II.12.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szent László utcai ingatlanok
tulajdonviszonyának rendezéséről szóló 365/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. Szent László utcai ingatlanok
tulajdonviszonyának rendezéséről szóló 365/2018. (X.09.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
I. a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13,
195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/25, 195325/28, 195325/29, 195325/32,
195325/34, 195325/37, 195325/39, 195325/41 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII.
Szent László utcában található) ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag
nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 hrsz.-ú ingatlan esetében: 178.500.000 Ft.
b. 195325/7 hrsz.-ú ingatlan esetében: 61.300.000 Ft.
c. 195325/9 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.800.000 Ft.
d. 195325/11 hrsz.-ú ingatlan esetében: 134.300.000 Ft.
e. 195325/13 hrsz.-ú ingatlan esetében: 83.200.000 Ft.
f. 195325/15 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.400.000 Ft.
g. 195325/17 hrsz.-ú ingatlan esetében: 55.500.000 Ft.
h. 195325/19 hrsz.-ú ingatlan esetében: 69.500.000 Ft.
i. 195325/23 hrsz.-ú ingatlan esetében: 90.900.000 Ft.
j. 195325/25 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.700.000 Ft.
k. 195325/28 hrsz.-ú ingatlan esetében: 75.700.000 Ft.
l. 195325/29 hrsz.-ú ingatlan esetében: 63.600.000 Ft.
m. 195325/32 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.200.000 Ft.
n. 195325/34 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.100.000 Ft.
o. 195325/37 hrsz.-ú ingatlan esetében: 86.141.521 Ft.
p. 195325/39 hrsz.-ú ingatlan esetében: 68.000.000 Ft.
q. 195325/41 hrsz.-ú ingatlan esetében: 73.800.000 Ft.
kikiáltási áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdésének
figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési
szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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A határozatokra jelentem, hogy a megbízási szerződés 2019. március 12-én megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
432/2018. (XI.20.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosító
okiratát, valamint a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát aláírja - melytől szükség esetén, formai okok alapján az Önkormányzat
érdekeit nem sértő módon eltérhet - és a megfelelő példányszámban a Magyar
Államkincstárhoz megküldje a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2019. (I.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
szóló 432/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
módosítja a 432/2018.(XI.20.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára
A határozatokra jelentem, hogy Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló
432/2018. (XI.20.) határozat módosítása kapcsán jelnetem, hogy a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár jóváhagyta, az új bejegyzett
törzskönyvi kivonatot 2019. április 1-én megküldte Hivatalunk részére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
491/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30.
szám alatti ingatlan térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének
megfelelő 151/324 tulajdoni hányadának hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a Bp. XXIII.
ker. 186556/4 hrsz.-ú, „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű,
331 m2 területű ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányadát Konrád Szimonetta és Virág
Róbert részére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az ügyfeleket és gondoskodjék az ingatlan 151/324
tulajdoni hányadára vonatkozó ingatlanforgalmi igazságügyi szakértői vélemény
elkészíttetéséről és az abban szereplő forgalmi érték alapján a döntési hatáskörrel rendelkező
Képviselő-testület vagy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés
készíttetésről az ingatlan értékesítése tárgyában.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az ingatlanforgalmi igazságügyi szakértői vélemény
elkészíttetésre került, és az alapján a Képviselő-testület 2019. március 12-i ülésére előterjesztés
készült az ingatlan értékesítése tárgyában. A Képviselő-testület a 189/2019. (IV. 09.) sz.
határozatával úgy döntött, hogy a tárgyi ingatlant nyilvános árverésen értékesíti.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
494/2018. (XII.04.) határozata a 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest
XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatt található lakás bérbeadásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 77/1000 arányú tulajdonát
képező 185090 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz.
5. szám alatt található lakást rendkívüli élethelyzet alapján hat hónap határozott időtartamra
bérbe adja Szilágyi Judit Adél részére.
II. a lakbér mértéke Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételiről szóló
22/2012.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete 24. § b) pontja alapján 153,-Ft/m2/hó.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, valamint a bérbeadással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2019. (II.12.) határozata a 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest
XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatt található lakás bérbeadásáról szóló
494/2018. (XII.04.) határozat módosításáról.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
494/2018. (XII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára módosítja.
A határozatokra jelentem, hogy a bérleti szerződés a lakás felújítását követően 2019. március
20. napján megkötésre került, a lakást birtokba adtuk a bérlőnek.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019. (I.22.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött
szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2014. augusztus 12-én a Junior Vendéglátó Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés 9.4
pontjában meghatározott 2,7 % mértékű áremelkedésen felül 7,3 %-os áremelkedést (összesen
10%) fogad el 2019. február 1-től.
II. az elfogadott áremelés összegét 7,3 – 2,7 % arányban megosztja a vásárolt élelmiszer ára és
a személyi térítési díj között.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés módosítása határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2019. (III.12.) határozata Soroksár fejlődése érdekében leginkább fontosnak vélt
három kiemelt fejlesztési cél vagy projekt meghatározásával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár fejlődése érdekében az alábbi három kiemelt fejlesztési cél vagy projekt
megvalósítását támogatja:
1. Soroksár központjában a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett külön szintű
közúti-vasúti aluljáró és a hozzá kapcsolódó közútfejlesztések (Szérűskert utca és a
Pályaudvar sor kiépítése a Vecsés út és az Erzsébet utca között) megvalósítása.
2. H6 HÉV vonal fejlesztése oly módon, hogy közúti átjárók létesüljenek legalább az
Erzsébet utcánál, a Grassalkovich út /Haraszti út/ Templom utca találkozásánál, valamint
a városhatárnál (a tervezett Haraszti út – M0 összekötő út kapcsán).
3. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és a Szentlőrinci út között.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért
felelős államtitkárt a Képviselő-testület döntéséről.
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Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a döntésről írásban értesítettük a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2019. (III.12.) határozata a Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolására vonatkozó
kérelemmel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a határozat mellékletét képező telepítési tanulmányterv alapján a Vízisport utcai –
fővárosi településszerkezeti terv szerinti – hétvégiházas üdülőterületbe (Üh) sorolt telkek
övezetátsorolását nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek (K-Rek) besorolásba,
azzal a feltétellel, hogy az övezetátsorolásával kapcsolatos költségeket a kérelmező állja.
II. kezdeményezi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a fővárosi
településrendezési eszközök módosítását.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Önkormányzatot a Képviselő-testület
döntéséről.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a döntésről írásban értesítettük a Fővárosi Önkormányzatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2019. (III.12.) határozata a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely
támogatásának céljára adomány juttatásával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének „nemzetközi kapcsolattartás” sora terhére 1.000.000.- Ft azaz egymillió forint
összeget adományoz a Rákóczi Szövetség (Képviseli: Csáky Csongor elnök, székhely: 1027
Budapest, Szász Károly utca 1., IV/1., számlaszám: OTP 11705008-20119193) (a
továbbiakban: Adományozott) részére. Az adományt fogadó szervezet az adomány összegéből
- 300.000,-Ft-ot kizárólag a hargitai Székelyudvarhely részére történő székely zászlók,
zászlórudak és tartószerkezetek vásárlása céljára, azok költségeinek fedezésére,
- 700.000,-Ft-ot kizárólag a hargitai Székelyudvarhely testvérvárosban a Márton Áron
püspök téren (volt Patkó-tér) 5 címer (Udvarhely Vármegye, Székelyudvarhely,
Magyarország, Erdély és Pestszentlőrinc címereit) állításának és azok átadására
szervezett avató rendezvény költségeinek fedezésére
fordíthat.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az Adományozottat értesítse a Képviselő-testület döntéséről,
valamint felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező adományozási szerződés
megkötésére és annak aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a meghatározott adományozási
cél, és az összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés 2019. március 28-án megkötésre került, a támogatás
összege 2019. április 02-án el lett utalva.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2019. (III. 12.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2019.
évi támogatásáról
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 3.500.000,- Ft, azaz
hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
fűtés díja (gázszámlák), közüzemi díjak, működési költségek, eszközök beszerzése, kert
karbantartása, fejlesztése, közösségi programok és rendezvények támogatása, évközi és nyári
táborok, karbantartási és felújítási munkálatok a templomban és a plébánián, nagycsaládok és
rászorulók segítése a közösségi programokban való részvételben való segítése (pl. gyerek és
családos táborok).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg
kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2019. (III. 12.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió
Egyházközség 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget 3.500.000,Ft, azaz hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra
használhat fel:
a gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, közösségi, kulturális programok
és rendezvények támogatására, nagycsaládok és rászorulók segítése, gyermekek és fiatalok
táboroztatása, elektronikus orgona beszerzése, a templomkert kialakítása, parkosításra, kerítés
építése, karbantartási és felújítási munkálatok, fűnyíró, bútorok, szőnyegek, világítástechnikai
eszközök, könyvek beszerzése, konyhai felszerelés és kert szerszámok vásárlása.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2019. évi
költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg
kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2019. (III. 12.) határozata a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet 2019. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetet 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió
Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a szakrális tér, valamint a kápolna különböző funkciókat ellátó helyiségeinek berendezése,
gyülekezeti programok, kirándulások szervezése, bábcsoportjuk felszereléseinek megvásárlása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
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II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontba foglalt támogatási összeg
kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2019. (III. 12.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest,
Templom u. 111.) 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 6.500.000,- Ft, azaz hatmillióötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a templom belső lábazati részének vakolási, festési munkái, a mosdóhelyiség és akadálymentes
bejáró tervezése, kialakítása, a kórus-feljáró korlátjának kialakítása, a plébánia kazáncseréje, a
kémény és vezetékrendszer átalakítása, a templomi kivetítés tervezése, kivitelezése, a plébánia
födémjének szigetelése, a templomi futószőnyeg cseréje, a közösségi célú konyha
felszerelésének beszerzése, udvari játékok, játszóelemek beszerzése, illetve az ezekhez
kapcsolódó szakipari munkák elvégzése.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2019. évi
költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg
kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2019. (III. 12.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2019. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 3.500.000,- Ft, azaz
hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célra használhat fel:
a templom külső és belső lábazati részének lélegző vakolattal való ellátása, az épületek
állagmegóvása, nyílászárók cseréje, a harangláb, valamint a benne található harang és
harangozó-berendezés felújítása, a templomkert öntözővíz-rendszerének korszerűsítése, az
egyházközség működőképességének biztosítása, a gyermekek és fiatalok, valamint a
gyülekezet idősebb tagjainak rendezvényei, programok megvalósítása, hátrányos helyzetű
fiatalok táborozása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg
kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2019. (III. 12.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2019. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget 500.000,- Ft, azaz ötszázezer
Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a máriapócsi kegyhelyre való kirándulás, utazás, új papi ruhák vásárlása, irodaszerek és egy új
nyomtató vásárlása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg
kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2019. (III. 12.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2019.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,Ft, azaz ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
működés és felhalmozás: karbantartási költségek, tárgyi eszközök vásárlása, felújítási
költségek.
A támogatás forrása az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg
kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az egyház képviselőjével a támogatói szerződés aláírásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2019. (III.12.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodai beíratás időpontját 2019. május 13-tól 2018. május 15-ig (8.00 – 17.00 óra között)
terjedő időtartamban jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint
határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a 2019. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az
Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu) való közzétételére, a Soroksári
Hírlapban való megjelentetésére, valamint az óvodák honlapján való közzététel
kezdeményezésére.
Határidő: 2019. március 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Hirdetmény közzététele határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2019. (IV.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2019. (I.22.) számú határozata hatályon kívül
helyezéséről és a Képviselő-testület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága új
tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 43/2019. (I.22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
II. az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává Mikó Imre Képviselőt
választja meg.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott új taggal együtt a teljes Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékébe történő rögzítéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
A határozatra jelentem, hogy Mikó Imre Képviselő Úrral, mint új taggal együtt, a teljes
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékébe
történő rögzítése megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165169/2019. (IV.09.) határozatai a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra pedagógus ülnökök megválasztásáról
A Képviselő-testület a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságra pedagógus ülnököket választott, és felkérte a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság felé.
A határozatokra jelentem, hogy a megválasztott pedagógus ülnököket az ülést követő napon
értesítettem a Képviselő-testület döntéséről. A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
Elnöke felé a megválasztott pedagógus ülnökök névjegyzékét, elfogadó nyilatkozataikat,
valamint a Képviselő-testületi döntéseket tartalmazó határozat-kivonatokat megküldtem.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2019. (IV.09.) határozata a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a
német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben történő kivezetése tekintetében
kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a német
nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben kivezetésre kerüljön.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselőtestület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Tankerületi Igazgató Úr értesítése határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2019. (IV.09.) határozata a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István
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Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben bevezetendő újabb művészeti ág és új
tanszak kiterjesztése tekintetében kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István Általános Iskolában
a 2019/2020-as tanévtől új művészeti ág és új tanszak bevezetésre kerüljön a következők
szerint:
a. a Páneurópa Általános Iskolában: szín- és bábművészeti ágban – színjáték
tanszak,
b. a Fekete István Általános Iskolában: környezet- és kézműves kultúra tanszak.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselőtestület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Tankerületi Igazgató Úr értesítése határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2019. (IV. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjében működő
Érdekképviseleti Fórumba a Fenntartót képviselő személy delegálásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 35. § (1) bekezdésére tekintettel úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye (székhelye: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) Bölcsődéjében (címe: 1238
Budapest, Rézöntő u. 22.) az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti
Fórumba 2019. április 15. napjával az Önkormányzat részéről a Soroksári Polgármesteri
Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának szociálpolitikai ügyintéző munkatársát, Nagy
Andreát delegálja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az érintettek értesítése határidőre megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2019. (IV. 09.) határozata a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött
feladatellátási szerződések alapján 2018. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló
elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szociális
ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés
alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
II. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális ellátásra a
Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött feladatellátási
szerződések alapján nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
III. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából
szociális ellátásra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú
ellátási szerződés alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződéses partnereket tájékoztassa a Képviselő-testület
döntéséről.
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Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződéses partnerek értesítése határidőre megtörtént.

Egyszerű szótöbbséget igénylő határozati javaslatok
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
343/2018. (IX.11.) határozata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest
XXIII. kerület Szőlőfürt köz 3. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint
927 m2 területű „kivett lakóház, udvar, hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927
arányú tulajdoni hányad értékesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 186862/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szőlőfürt köz 3. szám
alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 927 m2 területű „kivett lakóház, udvar,
hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadát ingatlanforgalmi
szakértői vélemény ismeretében értékesíti a kérelmező részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére a
Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (I.22.) határozata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.
kerület Szőlőfürt köz 3. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 927 m2
területű „kivett lakóház, udvar, hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927 arányú
tulajdoni hányad értékesítéséről szóló 343/2018. (IX. 11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 343/2018. (IX. 11.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. március 31.
napjára.
A határozatokra jelentem, hogy a kérelmező értesítése a döntésről megtörtént, azonban a
kérelmező azóta még nem vette fel a kapcsolatot a Jogi és Vagyonkezelési osztállyal az
adásvételi szerződés megkötése érdekében. Javasolt a határozat végrehajtási határidejének
meghosszabbítása 2019. június 30. napjáig.

1. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2019.(V.07.) határozata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.
kerület Szőlőfürt köz 3. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 927 m2
területű „kivett lakóház, udvar, hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni
hányad értékesítéséről szóló 27/2019. (I.22.) határozattal módosított 343/2018. (IX. 11.)
határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 27/2019.(I.22.) határozattal módosított 343/2018. (IX. 11.) határozatának
végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
462/2018. (XII.04.) határozata nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával
kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján elviekben támogatja, hogy Soroksár területén a Soroksári
Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi óvodát alapítson.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján vizsgálja meg - legkésőbb a 2019.
március hónapban tartandó képviselő-testületi ülésre - a nemzetiségi költségvetési intézmény
létesítésével és alapításával kapcsolatos feladatokat, azon szempontból is, hogy az milyen
mértékben érintené az Önkormányzat költségvetését, és a meglévő óvodai intézmények
átszervezését.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2019. március 30.
a III. pont vonatkozásában: 2018. december 12.
Felelős: a II. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző
a III. pont vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az egyeztetések még folyamatosan tartanak, így a határozat
végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára javasolja módosítani.

2. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019.(V.07.) határozat a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos
döntéseiről szóló 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 462/2018.(XII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31.
napjára.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 2019. évi
összegének megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 2.000.000.- Ft összegben
meghatározott közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret összegét 500.000 Fttal
megemeli a 2019. évi költségvetés „Céltartalék-intézményi egyéb kiadások” sora
terhére.
II.
felkéri a Polgármestert a 2019. évi költségvetési rendeletben az előirányzat
átcsoportosítására.
Határidő: a következő költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Pénzügyi Osztállyal történt egyeztetés alapján a 2019. évi
költségvetésben a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret összege 2.500.000.- Ft, amely
fedezi az igényeket, így nem szükséges a az előirányzat átcsoportosítása. Fentiekre való
tekintettel javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.
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3. Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019.(V.07.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 2019. évi
megemeléséről szóló 132/2019. III.12.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 132/2019.(III.12.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
430/2018. (XI.20.) határozata XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás elnyerése érdekében támogatási
kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség – mint Támogató – felé az alábbi projekt megvalósítása
érdekében:
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Utca megnevezése

Szakaszhatárok

Hossz

Burkolat
területe

Útépítés becsült
költsége

(fm)

(m2)

(nettó)

Csapadékvíz elvezetés
kiépítésének becsült költsége
(nettó)

Derce köz

Szitás utca - zsákutca

85

264

6 587 500 Ft

6 290 000 Ft

Felső Duna sor

Vecsés utca - Gyáli
patak

115

345

8 625 000 Ft

8 510 000 Ft

Horgász part

János apostol utca 186787/1

579

1 737

43 425 000 Ft

42 846 000 Ft

Nádor Ödön utca
185609/2 hrsz

Jelző utca - Arany
János utca

91

546

13 650 000 Ft

6 734 000 Ft

Szitás köz

zsákutca

78

242

6 045 000 Ft

5 772 000 Ft

Taling utca Selyemkóró köz

Táling utca burkolat
vége - zsákutca

108

522

13 050 000 Ft

7 992 000 Ft

Gombosszeg köz

Gombosszeg utca zsákutca

76

456

11 400 000 Ft

5 624 000 Ft

Gombosszeg utca

Török utca - zsákutca

195

1 170

29 250 000 Ft

14 430 000 Ft

Elvira utca

Házikert utca - A33
szennyvízátemelő

473

2 602

65 037 500 Ft

35 002 000 Ft

Házikert utca

Sodronyos utca Hungária köz

124

744

18 600 000 Ft

9 176 000 Ft

Házikert utca

Szőlődomb utca Orbánhegyi dűlő

188

1 034

25 850 000 Ft

13 912 000 Ft

Hungária köz

Házikert utca 187246 hrsz.

278

1 668

41 700 000 Ft

20 572 000 Ft

Kelep utca

Házikert utca 187252 hrsz.

281

1 686

42 150 000 Ft

20 794 000 Ft

Orbánhegyi dűlő

Házikert utca 196542 hrsz

432

2 592

64 800 000 Ft

31 968 000 Ft

281

1 686

42 150 000 Ft

20 794 000 Ft

541

2 976

74 387 500 Ft

40 034 000 Ft

431

1 940

48 487 500 Ft

31 894 000 Ft

4 356

22 210

555 195 000 Ft

322 344 000 Ft

Sodronyos utca
Szőlődomb utca
Zsilvölgy utca

Házikert utca 196398 hrsz
Házikert utca - A33
szennyvízátemelő
útja
Házikert utca Szőlődomb utca

ÖSSZESEN:
PROJEK ÖSSZESEN
nettó:

877 539 000 Ft

PROJEKT
ÖSSZESEN bruttó

1 114 474 530
Ft

IGÉNYELT
TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG (bruttó)

4.356 fm x 200.000
Ft/fm

871 200 000 Ft

ÖNRÉSZ (bruttó)

243 274 530 Ft
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II. az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz
bruttó 243.274.530,- Ft-ot, valamint a műszaki ellenőrzésre bruttó 22.300.000,- Ft-ot az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
III. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott támogatási kérelem aláírására,
a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint felkéri a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. felkéri a Polgármestert a II. pontban meghatározott összegű önrész és műszaki ellenőrzési
díj 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy 2018. november 28-án beadásra került a Képviselő-testület
430/2018. (XI.20.) számú határozata alapján a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat
nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az egyedi támogatási kérelem a
Miniszterelnöki Hivatalba. A Miniszterelnökség 2019. február 5-én kelt támogatási döntése
alapján az igényelt 871.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás megítélésre került
Soroksár részére. A 430/2018. (XI.20.) számú határozat módosítása szükséges a pályázati
eljárások rendjéről szóló előírásai szerint a projekt megvalósításáért felelős személyek
kijelölése érdekében.

4. Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.
(V.07.) határozata a XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd
burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló
430/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló 430/2018. (XI.20.) határozat az
alábbi V. és VI. ponttal egészül ki:
V.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat
nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projektben az Önkormányzat helyett- és
nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a támogatásról szóló megállapodások megkötését, a
projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi
kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó
jognyilatkozatok megtételét.
VI.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata, valamint Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pályázati eljárások rendjéről szóló
összevont szabályzata szerint a pályázat összeállítását és végrehajtását hivatalon belüli
projektmenedzsment végzi. A projektmenedzsment tagjai:
Projektvezető: Kisné Stark Viola osztályvezető, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi munkatárs: Pappné Handzel Lidia osztályvezető helyettes, Pénzügyi Osztály
Szakmai megvalósítók: Bodó János Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Szabó Bernadett Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását.

A beszámoló elfogadására irányuló határozati javaslat:

5. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…………./2019. (V.07.) határozata a Képviselő-testület 2019. május 7-ei ülésén előterjesztett
polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
2019. május 7-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
II.
2019. május 7-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót nem fogadja el.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2019. április 25.
Jeszenszky Rózsa
sport és civil referens
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

38

