JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
2016. február 9-én (kedden)
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1239 Budapest, Hősök tere 12.) megtartott
nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek:
Képviselők:

Nem képviselő bizottsági tagok:
Tanácskozási joggal résztvevők:

Tüskés Józsefné
Egresi Antal
Sinkovics Krisztián Ádám
Fuchs Gyula
Pálfi Olga Mária
Horváth Rudolf
Nagyistókné Ekler Éva
dr. Laza Margit jegyző
Orbán Gyöngyi alpolgármester
Lentiné Györky Erika aljegyző
Kisné Stark Viola Építési O. osztályvezető
dr. Gróza Zsolt Vagyonkezelési O.ov.
Tóth András mb. főépítész
Haraszti Erika Humán-Közszolg. O. gazd. üi.
Vittmanné Gerencsér Judit Szerv. és Ügyv. O. ov.
Babócsi Beáta Humán-Közszolg. O. ovh.
Szegény Ákos Humán-Közszolg. O. ov.
Polonkai Zoltánné Pénzügyi O. ov.

Az ülés kezdete: 13.30 óra
Az ülést vezeti: Tüskés Józsefné elnök
Utalás az ülés határozatképességére: A bizottság 7 fővel határozatképes.
Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi
fel a napirendi pontok elfogadását. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 14/2016. (II.09.) határozata a
2016. február 9-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. február 9-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
(1)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (5)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért Napok” előkészítéséről (10)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
4. Egyebek
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1. napirendi pont
Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására (1)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
dr. Laza Margit: Nincs kiegészítése.
Tüskés Józsefné: Kéri, hogy a Hivatal a költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe, hogy
ahol csatornát építettek pl. a Molnárszigeten a Völgyhajó utcában, és a vízelvezetést még nem
lehet megoldani, addig is kéri, hogy ahol hiányzik, árkot ássanak és mart aszfalttal állítsák
ideiglenes helyre. Továbbá kérése, hogy az utcákat olyan állapotba hozzák, hogy élhetőbb
érzete legyen a lakosságnak. Nagyon sok rossz állapotú járda van, kéri, hogy arra is több pénzt
biztosítsanak.
Fuchs Gyula: Kéri, hogy ne mart aszfalttal állítsák helyre az utakat, mert az plusz költséget
jelent, hanem ahol mód van rá pénzt kell rá fordítani, hogy le legyenek aszfaltozva. A
költségvetés tartalmi részével nem értenek egyet. Véleménye szerint sok olyan pénz megy el
más irányba, amire nincs szükség.
Tüskés Józsefné: Orbánhegyen és Apostolhegyen most volt csatornázás. Ott még nem lehet
rendes aszfaltos utat építeni, sem járdát, mert most készülnek a vízelvezetési tervek, de addig is
a lakosságnak normális körülmények között kell élni.
Fuchs Gyula: Ő is természetesen úgy gondolta, hogy ahol mód van rá, ott aszfaltozzanak.
Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy vannak olyan utcák, ahol aszfaltozni lehetne és legalább a
már megromlott aszfaltot korrigálni kellene. Több olyan utca is van, ahol a vízelvezetést meg
kell oldani. Vannak olyan utcák Soroksáron, ahol az árkos rendszer lett kialakítva, de nem
tartja a legjobb megoldásnak. Támogatja, hogy legalább addig, amíg nem kezdődnek el a
tervezések, addig legalább a kényelmes közlekedést az embereknek biztosítani kellene.
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásának elfogadását. Megállapítja, hogy a
Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 15/2016. (II. 09.) határozata
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásának elfogadásáról:
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő–testületnek, hogy az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét fogadja el.
2. napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (5)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
dr. Laza Margit: Nincs kiegészítése.
Nagyistókné Ekler Éva: A Civil Szervezetek kapcsolattartásáról, ill. a velük kapcsolatos
tevékenységekről érdeklődik, hogy van-e idénre tervbe közös program, stb.

3

dr. Laza Margit: A Civil Szervezetettek való kapcsolattartás a Polgármesteri Kabinet feladata,
ugyanolyan gyakorlat szerint folyik, mint eddig volt. Eddigiekről eltérő kapcsolattartásról nem
tud.
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati javaslat I.
pontjának elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 16/2016. (II. 09.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő–testületnek, a
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
szóló, jelen előterjesztés mellékletét képező beszámoló elfogadását.

3. napirendi pont
Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért Napok” előkészítéséről (10)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Kisné Stark Viola: Nem kíván kiegészítést tenni.
Sinkovics Krisztián: Az elmúlt években a Soroksári Hírlapban egy szemétszedési pontot
szoktak meghirdetni, de Újtelepen már évek óta gyűjtik a szemetet a „Tiszta Soroksárért
Napok” keretében a Temetősoron is. Kérdezi, hogy a Soroksári Hírlapban meg lehet-e
jelentetni az újtelepi szemétszedést is?
Kisné Stark Viola: Nincs akadálya, de kéri, hogy jelöljék meg azt a pontot, amit az újságban
szeretnének megjelentetni.
Sinkovics Krisztián: Javasolja, hogy a Temetősoron legyen.
Nagyistókné Ekler Éva: A Sportcsarnok környékét javasolja.
Kisné Stark Viola: Az újságban a Nyír utca - Sportcsarnok utca sarka lesz megjelölve.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megköszöni a „Tiszta
Soroksárért Napok” előkészítéséről szóló tájékoztatást.
4. napirendi pont
Egyebek
I.
Nagyistókné Ekler Éva: Megkérdezi, hogy a lakótelepen a Pistahegyi úton a sorházak előtt a
parkolók kinek a tulajdonában vannak?
Kisné Stark Viola: Válaszul elmondja, hogy egy része a kerület tulajdonában van.
Nagyistókné Ekler Éva: A Pistahegyi út és a Dinnyehegyi út sarkán hónapok óta áll egy
kisteherautó, aminek az utastere tele van szeméttel. Kéri, hogy vizsgálja meg a Hivatal.
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Fuchs Gyula: Felhívja Osztályvezető Asszony figyelmét, hogy a Sebész utca rendkívül rossz
állapotban van, ezért kéri, hogy még az idén legyen kijavítva, illetve újjá legyen építve.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a
részvételt, az ülést 13.45 perckor bezárja.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom:

Tüskés Józsefné
elnök

Sinkovics Krisztián
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Ádámszki Szilvia
titkár

