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Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeinek vezetői által elkészített, a 2019. február
22. – március 21. 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:
I.
Rendezvények
- március 9-én a III. sz. Összevont Óvoda óvodai bálja a Táncsics Művelődési Házban
- március 23-án a Turay Ida Színházban Önkormányzatunk és a Soroksári Német
Nemzetiségi Tánc Egyesület közös rendezésében az Egyesület 50 éves jubileumi ünnepége
volt
- március 29-30-án kerül megrendezésre a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában a
Soroksári Súlyemelő Egyesület XXII. Soroksár Kupa Nemzetközi Sport és Kulturális
Találkozója
- április 9-én 18 órakor a Táncsicsban „Az én dadusom” pályázat nyerteseinek kihirdetése
- április 11-én a Soroksári Sportcsarnokban kerül megrendezésre a Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny
- április 12-13-án lesz a Tiszta Soroksárért Napok, melynek célja a tavaszi rendcsinálás
környezetünkben. A meghívók postázásra kerültek.
- április 13-án kerül megrendezésre a pesterzsébeti CSILI-ben a ZSARU-bál

II.
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
Az elrendelt és folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a végrehajtókkal és a Hivatal
Osztályaival a kapcsolattartás folyamatos. 2 szünetelő eljárásban kértük a folytatást, továbbá
végrehajtási jog bejegyzése iránt történt intézkedés. Végrehajtási kifogás benyújtására nem
került sor.
Az Önkormányzat ellen sérelemdíj megfizetése tárgyában indult eljárás kapcsán a
rendelkezésre álló iratokat megküldtük az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvéd
részére.
Az Önkormányzat és a Hivatal által kötendő szolgáltatási, megbízási, informatikai, valamint
támogatási szerződések jogi ellenőrzése folyamatosan történik.
Az előző Képviselő-testületi ülés óta 5 közérdekű adatigénylés teljesítésére került sor.
Egy közérdekű adatigényléssel kapcsolatos ügyben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
kért iratismertetést és adatszolgáltatást, melyet határidőben megküldtünk.
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A Soroksári Német és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésein az Osztály
munkatársa a jegyző megbízásából ellátta az ún. törvényességi felügyeletet.
A 2018. évi ingatlanbejegyző határozatok rögzítése az EcoStat redszerbe megtörtént, a
pénzügyi osztállyal egyeztetve elkészült a 2018. évi statisztika, melyet megküldtünk postai és
elektronikus úton is a Magyar Államkincstár részére. A vagyonkataszterben zajlanak az
adatok aktualizálása, ellenőrzése.
A Háló utca 15-17. szám alatti bérlők részére kiküldtük a bérleti szerződés felmondásáról
szóló levelet. Az ingatlan romos, gazos, az egyik bérlő a bérleti díjak kapcsán késedelembe
esett.
F. M. és neje vételi szándékot nyújtott be a 186552/9 hrsz-ú, természetben a 1239. Budapest,
Háló utca 7. szám alatt található ingatlan kapcsán.
A számítógépes program alapján a lakbérekről, közműdíjakról, az üzlethelyiségek bérleti
díjáról a 2019. március havi számlákat elkészítettük. Elkészítettük továbbá a mezőgazdasági
földbérletek 2019. évi bérleti díjairól a számlákat.
A hátralékos rekreációs földhasználóknak és a felépítményes bérlőknek felszólító levelet
küldtünk a hátralékuk megfizetésére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Magyar Honvédség között
1996. szeptember 24-én kelt megállapodás, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata és a Magyar Államvasutak Zrt. között 1996. szeptember 25-én kelt
megállapodás értelmében intézkedtünk a megkötött adásvételi szerződések alapján a HM-et és
MÁV-ot megillető lakásvételár bevételek átutalásáról.
Egyeztettük a Beruházási és Városüzemeltetési Osztállyal az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok 2019. évi karbantartási tervét.
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 Templom u. 60. fsz. 5. szám alatti lakás felújítása befejeződött, tárgyi lakásbérlő számára
történő birtokbaadása megtörtént.
L. J. által bérlet Szt. László u. (házszám) 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
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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 rekreációs célú földhasználatra vonatkozó, jelenleg hatályos bérleti szerződések 2019.
december 31. napján hatályukat vesztik. Az új bérlési ciklusra vonatkozó képviselő-testületi
előterjesztést a Jogi és Vagyonkezelési Osztály elkészítette, a döntés meghozatala után várhatóan - sor kerülhet ismét, új rekreációs célú földhasználati szerződések megkötésére.
A 186860/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. Fűzfa köz 2. szám alatt
található ingatlan vonatkozásában az adás-vételi szerződés, továbbá a használatra vonatkozó
megállapodás 2019. március 11. napján aláírásra került. Vevők a vételárat kifizették.
A Segítő Mária-kápolna telekmegosztásának és ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének
ügyében szükségessé vált talajvédelmi tervet az Önkormányzat által felkért szakértő
elkészítette. A termőföld végleges más célú hasznosítása iránti kérelmet az Önkormányzat a
Földhivatalhoz benyújtotta.
M. I. és az Önkormányzat közötti másodfokú perben meghozott ítéletben foglaltaknak M. I. ,
kötelezett részben eleget tett. Az ítéletben meghatározott pénzkövetelést maradéktalanul
befizette, azonban a meghatározott cselekmény (bontás, birtokbaadás) teljesítése elmaradt.
Erre tekintettel, az Önkormányzat kérte a végrehajtótól a végrehajtás folytatását.
Apostolhegy településrész tekintetében elfogadásra került a korábban a 186747/1 helyrajzi
számú ingatlan tulajdonosainak az ingatlanból a szabályozási terv szerint közterületként
kiszabályozandó ingatlanrész megvásárlására tett vételi ajánlatunk.
Jogerősen engedélyezésre került a 196193/8 helyrajzi számú ingatlan Középtemető utcát
érintő, szabályozási terv szerinti megosztása.
III.
Belső Ellenőrzési Egység
1. Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések:
A 2019. április 9-i Képviselő-testületi ülésre belső ellenőrzéssel kapcsolatban
előterjesztés készítésére nem volt szükség.
2. Képviselő-testületi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedések:
A márciusi Képviselő-testületi ülésen nem hoztak olyan határozatot, mely a belső
ellenőrzés intézkedését tette szükségessé.
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.
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6. Folyamatban lévő ellenőrzések:
-

A III. számú Összevont
nyilvántartásának ellenőrzése.

Óvoda

kötelezettségvállalási

folyamatának

és

7. Lezárt jelentések:
-

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők iskolai végzettsége,
valamint besorolási osztályba sorolása megfelel-e az ellátott munkakör betöltéséhez
meghatározott jogszabályi előírásoknak. – Soron kívüli ellenőrzés.

-

Az I. számú Összevont
nyilvántartásának ellenőrzése.

Óvoda

kötelezettségvállalási

folyamatának

és

8. Rendkívüli események:
Rendkívüli esemény nem történt.

IV.
Rendészeti Osztály
2019. február 21. és március 21. napja között az általános járőrszolgálatok során továbbra is
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 30.000,- Ft, KRESZ szabályainak megsértése miatt
130.000,-Ft, helyszíni bírságot szabtunk ki.
Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság 6 esetben történt összesen 220.000, Ft. értékben.
7 alkalommal éltünk szabálysértési feljelentés megtételével, az alábbiak szerint:
2 esetben a KRESZ szabályainak kisebb fokú megsértése
2 esetben illegális szemétlerakás
1 esetben hulladékgazdálkodás rendjének megszegése
1 esetben szeszes ital közterületen fogyasztása
1 esetben közterület beszennyezése miatt
A jelentés időszakában osztályunk részéről intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás
tárgykörben 1078 esetben történt.
A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 39 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre és kiértesítésre. 5 db került telephelyre történő elszállításra.
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Március 5-én a minden évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezett
„Farsangtemetés” -en fokozott járőrözéssel segítettük a szervezők munkáját.
Március 14-én részt vettünk az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott
megemlékezésen.
Március 18-án, illetve 20-án terület bejáráson segítettük a Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztály munkáját.
Térfigyelői statisztika:
Február 21. és március 21. között a térfigyelőink adatai alapján 71 esetben történt lakossági
bejelentés, közterület felügyelőink 25 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 45 esetben
történt észlelés. Összesen 141 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint:
Február 21 és február 28-a között
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
Gk. elszállítás
össz:

Március 01 és 21-e között
1
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Intézkedés
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:

5

1
6
2
3

3

2
4

4
39

A rendőrség kérésére 9 alkalommal történt felvétel visszanézés.
Közterület használattal kapcsolatos új ügyek összesen: 75 db
THB: 6 db
Konténer -építőanyag tárolás: 22 db
Köztisztasági: 1db
Egyéb: 7 db
6

4
17
3
4
18
4
3
2
2
4
4
4
1
11
11
1
4
5
102

Közterületen tárolt autó: 39 db
V.
Szociális és Köznevelési Osztály
•

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása ügyében a püspökladányi
Greenfire Kft-től 2019. március 6. napján megérkezett a szén, a tűzifa és a brikett
fűtőanyag, melyet az Önkormányzat munkatársai a családok részére házhoz is
szállítottak.

•

A palackos gázra 18 háztartás nyújtott be kérelmet. A Prímaenergia Zrt-vel megkötöttük
a szerződést, a palackos gáz biztosítása érdekében.

•

A tartályos gázt és a fűtőolajat igénylők esetében (összesen 5 fő) külön-külön
szerződéskötésekre kerül sor.

•

Megkezdődött a szeptembertől induló ingyenes nyelv- és informatikai oktatás szervezése,
a lakosság tájékoztatása.

•

A Szociális és Köznevelési Osztály három munkatársát egy helyszíni szemle alkalmával
életveszélyes fenyegetés érte. Az ügyben Aljegyző Úr megtette a feljelentést, az ügy
nyomozati szakaszban van.

•

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

A Képviselő-testületi, nemzetiségi önkormányzati, bizottsági munka támogatása
A 2019. február 25-ei rendkívüli és március 12-ei rendes Képviselő-testületi ülés előkészítése
A 2019. február 25-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésre egy, a március 12-ei rendes
Képviselő-testületi ülésre 20 napirendi pont, valamint a GKB három, a VKB kettő, a egy,
valamint a JÜB és a SZEB 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. február 25-ei rendkívüli és március 12-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 és a február 25-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésekről 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 március 12-ei ülés vonatkozásában határidőben meg
fogja küldeni).
A február 25-ei rendkívüli ülésről készült szerkesztett jegyzőkönyv 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 982 főszámos és 2246 alszámos iktatást, valamint - az iktatási tevékenység mellett
– 1486 db kivezetést végeztek 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 798 db
sima és 303 db tértivevényes küldeményt kézbesítettek a címzettek részére. (Fenti számadatok
csupán a ténylegesen kézbesített levelekre vonatkoznak, az eredménytelen kézbesítési
kísérletek számát nem mutatják.)
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2019. március 1 – március 10. napja között a három fő kerületi kézbesítő kolléga, valamint a
Polgármesteri Hivatal egyéb munkakörben foglalkoztatott, e feladatra vállalkozó további hét
fő munkatársa ún. „adó kampány kézbesítés” feladatban vettek részt, melynek során az
Adóhatóságunk által postázott adó témájú (értesítők, csekkek, határozatok stb.),
összességében 8.999 db (5.737 db sima és 3.262 db tértivevényes) levél közül 6.509 db (4.546
db sima és 1.963 db tértivevényes) küldeményt kézbesítettek sikeresen a címzettek részére.
A jelentés időszakában a kézbesítési tevékenységet érintő panaszt nem kaptunk.
A Soroksári Hírlap terjesztésével kapcsolatos feladatokról
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. február 22-26. napja között terjesztette a
kerület lakossága felé. A terjesztéssel kapcsolatban Hivatalunkhoz sem írásban, sem telefonon
nem érkezett lakossági észrevétel vagy panasz. A márciusi szám terjesztésére jelen jelentés
elkészítését követően, február 23-27. napjai között kerül sor.
A 2019. évi választások előkészítésével kapcsolatos feladatok
A 2019. február 19. napján közzétett, a HVI vezetőjének a szavazókörök felülvizsgálatáról
szóló határozata ellen a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőben jogorvoslati
kérelem nem érkezett.
A Szavazatszámláló Bizottságok 2018. évben megválasztott tagjainak és póttagjainak
megbízatása a következő országgyűlési képviselők általános választására megválasztott
SZSZB-k alakuló üléséig tart, azonban vizsgálni kell, hogy megbízatásuk törvényes feltételei
változatlanul fennálnak-e. 2019. február 11. napján kelt levelünkben megkerestük az SZSZB
tagokat és póttagokat annak érdekében, hogy a velük szemben esetlegesen fennálló (idő
közben bekövetkezett) összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozataikat a HVI részére
juttassák vissza. A nyilatkozatok visszaérkezését követően elvégeztük az SZSZB tagság
törvényes feltételei meglétének (választójog, kerületben meglévő lakóhely) ellenőrzését, és
megállapítottuk, hogy a kieső tagok és póttagok száma jelenleg nem indokolja új SZSZB
póttagok megválasztását. (A Képviselő-testület SZSZB tagok és póttagok megválasztásáról
szóló határozatainak módosítására - az idő közben bekövetkezett változások átvezetése
céljából – jelen előterjesztés „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” alcíme
alatt teszek javaslatot.)

VII.
Hatósági és Adóosztály
ADÓHATÓSÁGI ÜGYEK
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 38. § (1) bek. a)
pontja alapján a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg a
települési önkormányzatokat, míg a bevétel 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, amely
utalási kötelezettségről negyedévente tájékoztatjuk a Kincstárt. A MÁK minden negyedévet
követő 15-ig kéri, hogy az utalások tételes adatairól szóló adatszolgáltatást az ÖNEGM
rendszeren keresztül továbbítsa adóhatóságunk.
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Az I. negyedévben befolyt gépjárműadó bevételeinkből a mai napig 155,8 MFt
gépjárműadót utaltunk a Kincstár központi gépjárműadó számlája javára. Saját
költségvetésünk javára 104,1 MFt utalásáról intézkedett adóhatóságunk.
A helyi adók és a gépjárműadó I. féléves összegének esedékességi ideje 2019. március 18-val
járt le, de még a mai napon is érkeznek befizetések.
Költségvetési számlánk javára – a gépjárműadóra előírt osztott utalási kötelezettséget is
figyelembe véve - a mai napig az alábbi tételeket utaltuk:
Gépjárműadó:
Építményadó:
Telekadó:
Bírság, Pótlék:
Összesen:

104.100.000,- Ft
667.100.000,- Ft
264.300.000,- Ft
2.600.000,- Ft
1.038.100.000,- Ft.

Adóhatóságunk teljes mértékben betartja az elektronikus ügyintézésről szóló törvényt és
minden vállalkozás részére cégkapun keresztül küldte meg a 2019. évi adók megfizetéséről
tájékoztató 1039 db adószámla kivonatot és 969 db gépjárműadót előíró, vagy adóztatást
megszüntető határozatot. A tavaly megkezdett gyakorlat az idén azzal szigorodott, hogy az
a cég, aki nem rendelkezik cégkapu elérhetőséggel, nem kapja meg a befizetéseiről
tájékoztató adóíveket papír formátumban. Idén 72 db céget találtunk, aki a tavalyi
felhívásaink ellenére még mindig nem rendelkezik cégkapus elérhetőséggel. Telefonon és email-ben is felvettük velük a kapcsolatot, a FA vagy VA alatt álló cég esetében a
felszámolókkal, ezért jelenleg már csak kb. 34 db cég visszajelzésére várunk. A rendszer
folyamatos működésének biztosításával 2018. március 1-jétől a cégektől már nem fogadunk el
papír alapon beadványokat, bevallásokat, változásbejelentéseket, adóigazolást kérő
nyomtatványokat, amelyeket csakis hivatali kapun keresztül érkezhetnek a hivatalba. Aki
papír alapon, vagy e-mail úton küldi beadványait, - feltételezve, hogy nem ismeretesek
számára az elektronikus ügyintézéséről szóló törvény előírásai – hiánypótlási felhívást kap,
amelyben részletesen leírjuk mely útvonalak segítségével érheti el Hivatalunkat.

Hatósági terület ügyintézése
A fenti időszakban elkészített Bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztés
A bekövetkezett változások Honlapon történő átvezetése folyamatos.

0 db.

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 16 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 91
főnek van bejelentett lakcíme.
Anyakönyvi ügyek
Az elmúlt időszakban 6 házasságkötést bonyolítottunk le, 4 halálesetet anyakönyveztünk,
45 db anyakönyvi kivonat kiadása történt meg.
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Hagyatéki ügyek
Hagyatéki ügyekben a halálozási adatokat tekintve a kerületben a halálozás az országos
átlagnak megfelelő. Az elmúlt időszakban a halálozásokat követően 45 esetben indult új
hagyatéki eljárás.
Általános Igazgatási ügyek
Az elmúlt időszakban az általános hirdetmények (helyi rendeletek, bírói végrehajtóktól,
egyéb társhatóságoktól érkezett megkeresések …) kifüggesztése – összesen 50 db –
folyamatosan történt, külföldi személy nem kívánt a kerületben ingatlant vásárolni.
A talált tárgyak – jegyzői utasítás alapján történő – árverezése sikeresen lezajlott. Az elmúlt
időszakban új talált tárgy átvételére nem került sor.
Földhirdetmény ügyintézés
Az elmúlt időszakban a termőföldek adásvétele ismét növekedésnek indult, 13 új
kifüggesztési kérelem érkezett, jelenleg 23 db szerződés áll kifüggesztés alatt, a
folyamatban lévő ügyek száma 49 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 még nem
érkeztek meg és nem jogerősek. Dr. László Jenő ügyvéd úr az ítéletek megérkezését követően
megfontolásra javasolja a két pervesztés esetén a fellebbezést.
Újtelepi ÜSZI
Az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodán az elmúlt időszakban 45 db kérelmet vettünk át az
ügyfelektől, melyből 41 db a Szociális és Köznevelési Osztályhoz tartozó kérelem volt
(rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási települési támogatás, ill. egyéb kérelmek).
Fenti időszakban az irodán 480 db lombzsák értékesítésére került sor. Az FKF Zrt. értesítése
alapján a zöldhulladék 2019. évi begyűjtése március 4-től indul.
Kereskedelmi, Ipari ügyek
Az elmúlt időszaban 7 db új bejelentés érkezett hatóságunkhoz kereskedelmi tevékenység
végzésével, 6 db annak módosításával kapcsolatban. A bejelentések és iratok ellenőrzése
során 2 db tevékenység került törlésre.
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 továbbra is folyamatban vannak.
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
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hiányzó adatok rögzítését. Az új üzleteket a meglévő nyilvántartásokkal párhuzamosan már a
GovCenter nyilvántartásában is rögzítjük.
Egy esetben Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú eljárásban az első fokon (2018.
évben) hozott telepengedély köteles tevékenység elutasítására vonatkozó határozatunkat
helyben hagyta, mely másodfokú döntés ellen az ügyfél keresetet nyújtott be a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve. A keresetet Budapest Főváros
Kormányhivatalához felterjesztettük, a bíróságnak történő továbbítás a II. fokú hatóság
kötelezettsége.
KSH felé adatszolgáltatási kötelezettségünk az elmúlt időszakban nem volt.
Helyi és munkáltatói támogatási ügyek
A Képviselő-testület 2019. évben is biztosította a helyi támogatáshoz szükséges anyagi
fedezetet. A határidőben benyújtott kérelmekről (22 db) a Képviselő-testület 2019. április 9-i
ülésén dönt.
Az elmúlt időszakban 2 fő nyújtott be Munkáltatói kölcsönre vonatkozó kérelmet, melyek
esetében a döntés megszületett, a szerződések előkészítése folyamatban van.
Állattartási, állatvédelmi ügyek
A folyamatban lévő ügyek száma: 22 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 1.730 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 116 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.
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 benyűjtése magasabb szintű jogszabály alapján a helyi önkormányzat
kötelező feladata. Ennek alapján 1 évre szóló átalánydíjas szerződésünk van a Polisz
Biztonsági Kft-vel, amely 2019. március 31-én jár le. 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 kötjük meg az újabb egy évre szóló átalánydíjas szerződést.
Birtokvédelem
A birtokvédelmi ügyek tekintetében jelenleg 11 eljárás van folyamatban, az elmúlt
időszakban új ügy nem indult. Fenti időszakban a jegyző határozatának végrehajtása során
kiszabott eljárási bírság miatt egy esetben fellebbezést nyújtottak be, melynek Budapest
Főváros Kormányhivatalához történő felterjesztése (elektronikus úton) megtörtént.

12

Építéshatóság
Az elmúlt hónap alatt 34 új ügy indult, a folyamatban lévő ügyek száma 42 db.
Az elmúlt időszakban kiemeltnek tekinthető ügy nem indult és nincs folyamatban.
VIII.
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Közbeszerzés és Beruházás:
• A Molnár-szigeten a vizesblokk és a futópálya, valamint a parképítés befejezéséhez
közeledik, a műszaki átadás-átvétel időben megkezdésének nincs akadálya.
• A Grassalkovich út 104. szám alatti leendő gondozóház átalakítási, felújítási munkái a
megfelelő ütemben zajlanak, így a 2019.04.30-i műszaki átadás-átvétel
megkezdésének nincs akadálya.
• A városrehabilitációs célok megvalósítása érdekében a Fővárosi Városrehabilitációs
Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.(IV.18.) számú Főv. Kgy. rendelet
alapján, a 2018. évben a Főváros új pályázatot hirdetett meg a kerületi
önkormányzatok számára, melyen Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a
„Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése IV. ütemével”.
A Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) Főv. Kgy. határozatában a TÉR_KÖZ
városrehabilitációs pályázatot eredményesnek nyilvánította, és Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat projektje tekintetében 100 millió Ft összegű
vissza nem térítendő fővárosi támogatást ítélt oda.
A „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése IV. ütem”
elnevezésű nyertes pályázat megvalósítandó projektelemei (hrsz: 196681/3): a
nagyobb gyermekek számára Kalandpark-, valamint Vizes élmény játszótér
kialakítása, melynek érdekében 2019. március 18-án tervezési szerződést kötöttünk az
S-TÉR Kft-vel. A tervezési feladat a megvalósítandó projektelemek alapul vételével
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, szakági engedélyeztetés (kertépítészeti kiviteli
terv, víz- és csatorna szakági kiviteli terv). A tervdokumentáció leszállításának
határideje: 2019.05.31.
• Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület
Grassalkovich út 279. szám alatti II. számú Napsugár Óvodaépület bővítését kívánja
megvalósítani. Az épületet 2 csoportszobával (tervezett gyermeklétszám-bővülés: 2 *
25 fő, tervezett dolgozói létszám bővülés: +6 fő), tornateremmel, valamint a
létszámnövekedéshez
szükséges
egyéb
helyiségekkel
kívánja
bővíteni,
akadálymentesítéssel (lift elhelyezése), energetikai felújítással (kazánház felújítás,
hőszigetelés, nyílászáró csere), melynek érdekében 2019. március 14-én tervezési
szerződést kötöttünk MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft-vel. A tervezési feladat
az építési engedélyezési tervdokumentáció alapul vételével kiviteli tervdokumentáció
elkészítése, szakági engedélyeztetés. A tervdokumentáció leszállításának határideje:
2019.07.14.
• A „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósítására 2018. évben kiírt pályázaton
Önkormányzatunk pályázata pozitív elbírálásban részesült. A Sport-fejlesztési
Program megvalósítására 2019. február 12-én Támogatási Szerződést kötöttünk az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal. A Program megvalósítására - Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület 332/2018.(IX.11.) számú
határozata szerint - bruttó 4.500.000,-Forint/Program/óvoda, összesen bruttó
18.000.000,- Ft, fejlesztési támogatás utalása, 2019. március 16-án megtörtént az OviSport Közhasznú Alapítvány részére.
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• Budapest Főváros Közgyűlése a kiemelt kulturális örökség védelme érdekében, a
főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását
támogatja az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás”-sal.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2019.(I.22.) határozatában döntött arról, hogy a „Építészeti Örökségvédelmi
Támogatás 2018. ” pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út
169. szám alatti Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás I.
ütemével. 2019. január 25-én papír alapon benyújtásra került a pályázati adatlap és a
további benyújtandó dokumentumok.
A Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Építészeti Értékvédelmi Csoportja
2019. február 21-én elektronikus levélben hívta fel hiánypótlásra Önkormányzatunkat.
A hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat 2019. március 4-én benyújtottuk a
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálynak.
• A Budapest, XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. (hrsz: 195271/112) szám alatti III. számú
Összevont Óvoda tagóvoda épület energetikai felújítása I. ütemében, az óvodaépület
hőellátását biztosító kazán telepítését hajtjuk végre a 2019. évben. Az óvoda hálózati
kapacitás igényének fejlesztéssel történő kielégítésére az NKM Földgázhálózati Kftvel elosztói csatlakozási szerződést kötöttünk. A csatlakozási díj megfizetése
megtörtént, így a Földgázelosztó elkészíti a földgázteljesítmény rendelkezésre
állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket (elosztóvezeték kiépítése a
Pistahegyi úton).
A tárgyi időszakban az alábbi nemzeti értékhatár alatti egyszerű beszerzési eljárás került
megindításra:
Sorszám
1.
2.

3.

4.

5.

Beszerzési igény

Eljárás megindítva

Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének
2019.03.08.
továbbfejlesztése - IV. ütem
Budapest XXIII. kerület Orbánhegy csapadékvíz2019.03.18.
főgyűjtőcsatorna építése projekt teljes körű műszaki
ellenőri feladatainak ellátása.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
2019.03.07.
Önkormányzat közigazgatási határain belül szervezett
rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes
áram vételezés kiépítés és elbontás, valamint
villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása. Ideiglenes
áramellátást meghaladóan az összes felmerülő szerelési,
karbantartási, valamint ügyeleti feladatok.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár 2019.03.13.
Önkormányzatának tulajdonában, továbbá használatában
lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási
munkáinak eseti megrendelések alapján történő
elvégzése.
Budapest XXIII. kerület területén (közterület, kül- és
2019.03.18.
belterület) illegálisan lerakott, veszélyesnek nem
minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása
(osztályozása) és lerakóhelyre történő elszállítása
vállalkozási keretszerződés keretében.
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➢ 2019.01.01-2019.03.20 közötti időszakban 299 db főszámos iktatás történt, míg az
alszámaink száma: 997 db.
➢ 2019.02.22. – 2019.03.20. közötti időszakban 100 db főszámos iktatás történt, míg az
alszámaink száma: 372 db.
Mélyépítés:
Tiszta Soroksárért Napok rendezvény:
A tavaszi Tiszta Soroksári Napok rendezvényeket 2019.04.12-2019.04.13-án tartjuk.
Április 12-én pénteken a kerületi iskolák és az egyéb szervezetek gyűjtenek hulladékot.
Április 13-án szombaton a kerület lakosait és civil szervezeteit, illetve a Képviselő-testület
tagjait várjuk közös hulladékgyűjtésre.
Soroksár Hősök terén a Templom mögött, Újtelepen az épülő református templommal
szemben lesz veszélyes hulladékgyűjtési akció 8:00 és 12:00 között, melyre mindenki
elhozhatja az elmúlt félévben összegyűjtött veszélyes hulladékát és leadhatja.
Ellenőrzés hulladék ügyében:
2019. március 4-én a Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól értesítést kaptunk ellenőrzésről,
melynek tárgya az elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladék ügyében lefolytatott
hatósági eljárás és annak eredményeként a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása.
A vizsgált ügyek 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő időszakban indult és
ugyanezen évben jogerősen lezárt ügyek.
A megkeresésre 2019. március 21-én megküldésre került 4 db ügyirat a vizsgált tárgyi évből,
illetve az ezen ügyeket összesítő táblázat, továbbá a korrupciós kockázat csökkentésére is
vonatkozó Kiadmányozási és a korrupciós kockázat csökkentése érdekében hozott Integritási
szabályzataink.
Kivitelezés:
• A Colas Alterra Zrt. mint generált kivitelező bejelentette, hogy a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telep záportározó bővítése- tervezési és kivitelezési munkáinak kezdési
időpontja 2019.03.20-a, a projekt befejezési határideje: 2019.10.04.
• Felszerelésre került a Könyves utcában (Zománc utca és Erzsébet utca közötti szakaszon)
1 db sebességellenőrző berendezés.
Orbánhegyi csapadék főgyűjtő:
• Sikeresen lezárult az „Orbánhegyi csapadékvíz főgyüjtő építése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás. A szerződéskötési moratórium 2019. március 25.-én lejár, a
szerződés aláírásra kerül. A nyertes ajánlattevő: Colas Alterra Zrt., a vállalkozási díj nettó
1.084.781.413,- Ft. A tervezői művezetésre és a műszaki ellenőrzésre vonatkozó
szerződések aláírása folyamatban van. A munkaterület átadása 2019. április első hetében
történik.
➢ Közútkezelői hozzájárulás kiadására 15 esetben munkakezdési hozzájárulás kiadására 9
esetben, tulajdonosi hozzájárulás kiadására 9 esetben került sor.
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,
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-

-

-

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.
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:
- 2019.03.15-ei Nemzeti Ünnepünk alkalmából a kerületben a villanyoszlopok
lobogózásának szervezése.
- A Hivatal összes épületén zászlók cseréjének elvégzése. Hősök terén a nagy zászlók
cseréje.
- 2019.03.15-ei Nemzeti Ünnepünk alkalmából rendezendő megemlékezés
előkészületében való részvétel.
- Rézöntő u. 20-28.szám alatti óvoda riasztó rendszerének felújítása.
- A megrongálódott Török utcai hirdető tábla helyett új készíttetése és telepítése.
- Az Önkormányzat tulajdonát képező MOV-459 tehergépkocsi ponyva tartó
szerkezetének, megerősítése, új diafragmák hegesztése.
- A 2019.évi Európai Parlamenti választás plakátjainak kihelyezése.
Szemétgyűjtő utcaseprő kollégák:
A kollegák az elmúlt időszakban, rendszeresen a
➢ Hősök terei Molnár-szigeti lépcsőt,
➢ a Felső Duna sort (kerékpárutat)
➢ a Molnár-szigeten a Házhajó utca területén
➢ és a sziget déli és északi csúcsán
gyűjtöttek hulladékot és takarították a kerületet.
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Rendszeresen takarítják a szelektív hulladékgyűjtők környékét és a 135-ös autóbuszmegálló
helyeit, valamint a MÁV Kelebiai vasútvonal mellett található szálló előtti területet és
környékét.
A 12. héten a Soroksári Alsóhatár úton (Temető sor – Nyír utca között) sort kerítettünk a
terület rendbetételére. A saját tehergépjárműveinkkel elszállítottuk a Köves utca és a Szent
László utca közötti illegálisan lerakott hulladékokat

IX.
Főépítész
• Véglegesítésre kerültek 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, amelyek alapján a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság dönthet a véleményezési eljárás lezárásáról.
• A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előző ülésén véleményezte a Haraszti út
- M0 autóút tervezett összekötésére tanulmánytervi szinten kidolgozott változatokat. A
Bizottság döntésének megfelelően megküldtük hivatalos véleményezésre Dunaharaszti
Önkormányzata részére a Bizottság által megvalósításra javasolt változatot.
• Megtörtént a költségvetés elfogadását követő első egyeztetés a kerületi Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásával kapcsolatban az ITS végrehajtását
koordináló hivatalon belüli projektcsoport összehívásával. A Képviselő-testület által
felállított megvalósítási sorrend figyelembevételével az egyes fejlesztések végrehajtása,
előkészítése folyamatban van.
• A Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos
együttműködési megállapodáshoz elkészült mindhárom helyszínhez tartozó műszaki
helyszínrajz, így a megállapodás részünkről már aláírásra is került. Az e-Mobi Nonprofit
Kft. részéről az aláírás folyamatban van.
• A honlapon található anyagok tekintetében jelentem, hogy intézkedés nem szükséges.
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JELENTÉS
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
423/2017. (X. 10.) határozata közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. közfeladatok ellátására fenntart a 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra, a
Polgármesteri Hivatal állományán belül korábbi döntésével létrehozott 25 státuszból 21, a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó státuszt, 9 fő napi hat
órás, 12 fő napi nyolc órás munkaidős státusz megosztással.
II. a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és bérjellegű, béren kívüli, valamint a cafetéria juttatás
költségeire, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére bruttó 47 803 444,- Ft, a
2019. évi költségvetése terhére bruttó 49 533 892 Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a státuszokhoz kapcsolódó bér
és bérjellegű, béren kívüli valamint a cafetéria költségeinek tervezéséről a 2018. évi, valamint
a 2019. évi költségvetésben.
Határidő: a 2018. és 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján
A határozatra jelentem, hogy a személyzeti vezető tájékoztatása alapján a 2019. évi
bérköltség a költségvetésbe tervezésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2018. (V.15.) határozata a közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott
juttatására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. évente kétszer, a feladataik ellátásához kötődő jeles ünnepnapok alkalmából - Pedagógus-,
Semmelweis- és a Szociális Munka napján - és év végén 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű
egyes meghatározott juttatás körébe tartozó Ajándék Erzsébet-utalványt juttat az
önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben dolgozók részére, akik
jogviszonyban állnak és a próbaidejüket már letöltötték.
II. felkéri a Polgármestert az Intézményvezetők értesítésére, valamint a szükséges 2018. évi
költségvetési rendelet módosítások előterjesztésére.
Határidő: Folyamatos, illetve a 2018. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az érintettek a juttatásban 2018. évben két alkalommal
részesültek.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. (196196/6), (196193/22), valamint
196195/7 helyrajzi számú ingatlanok egyes részeinek a Budapest XXIII. (196193/76)
helyrajzi számú ingatlannal – értékegyeztetés mellett – történő elcserélésére vonatkozó
telekalakítással vegyes csereszerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a határozat melléklete szerinti telekalakítással vegyes csereszerződést köt a Budapest
XXIII. (196196/6), (196193/22), valamint 196195/7 helyrajzi számú ingatlanok egyes
részeinek a Budapest XXIII. 196193/76 helyrajzi számú ingatlannal – értékegyeztetés mellett
– történő elcserélése érdekében az alábbi lényeges tartalommal:
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a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú
változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli
a 196196/6 helyrajzi számú ingatlanból 480 m2 területet, amely a 196195/5
helyrajzi számú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra – igazságügyi ingatlanforgalmi
értékbecslés alapján – 7.728.000,- Ft, azaz hétmillió-hétszázhuszonnyolcezer
forint értéken
b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú
változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli
a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból 58 m2 területet, amely a 196195/5
helyrajzi számú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra – igazságügyi ingatlanforgalmi
értékbecslés alapján – 1.171.600,- Ft, azaz egymillió-egyszázhetvenegyezerhatszáz forint értéken
c) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú
változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli
a 196195/7 helyrajzi számú ingatlan kialakításához szükséges 77 m2 területet,
amely a (196196/6) helyrajzi számú ingatlanból kerül kiszabályozásra, valamint
119 m2 területet, amely a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból kerül
kiszabályozásra (összesen 196 m2) – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés
alapján – 1.901.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázegyezer forint értéken
d) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-88943M számú
változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében
beszámítja a kialakuló (196193/76) helyrajzi számú 550 m2 területű, kivett közút
művelési ágú ingatlant – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján –
5.335.000,- Ft, azaz ötmillió-háromszázharmincötezer forint értéken
e) A csereként egymással szemben álló ingatlanok értékkülönbözetekén –
igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – a Virágvölgy Lakópark Kft. –
5.465.600,- Ft.-ot, azaz ötmillió-négyszázhatvanötezer-hatszáz forintot köteles
megfizetni egy összegben az Önkormányzat részére
f) A Virágvölgy Lakópark Kft. köteles a kialakuló 196195/7 helyrajzi számú „kivett
magánút” megjelölésű ingatlant a közforgalom számára megnyitva tartani,
mindaddig, amíg a 196197/10 és a 196195/7 helyrajzi számú ingatlanok
tulajdonosai eltérő természetes vagy jogi személyek.
II. felkéri a Polgármestert a telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésére azzal, hogy
az aláíráskor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
316/2018. (IX.11.) határozata a a Budapest XXIII. (196196/6), (196193/22), valamint
196195/7 helyrajzi számú ingatlanok egyes részeinek a Budapest XXIII. (196193/76)
helyrajzi számú ingatlannal – értékegyeztetés mellett – történő elcserélésére vonatkozó
telekalakítással vegyes csereszerződés megkötéséről szóló 295/2018. (VII.10.)
határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 295/2018. (VII.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. február 28-ára.
A határozatokra jelentem, hogy a telekalakítással vegyes csereszerződés megkötése
megtörtént.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
342/2018. (IX.11.) határozata a 186730/1 és 186730/4 helyrajzi számú ingatlanok
forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá
történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú
tulajdonát képező, 186730/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII.
kerület, Péter apostol utca 14. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 58
m2 területű, „kivett, magánút” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII.
kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.)
önkormányzati rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút
részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontja alapján
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen
törzsvagyonának körébe tartozik.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú
tulajdonát képező, 186730/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII.
kerület Sportpálya utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 107 m2 területű,
„kivett, magánút” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII.
Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati
rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként,
keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe
tartozik.
III. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 186730/1 és
186730/4 helyrajzi számú ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra
történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az ingatlanok "kivett, közút"-ra való átminősítése megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
368/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével
kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.500.000,-Ft + ÁFA erejéig,
a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
369/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
370/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása: a XXIII. kerületben a szabályozási
tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások
érdekében jogi tevékenység ellátására kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
371/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (árverési hirdetések)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetések kezelésére kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
372/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (XXIII. Kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert
szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és
ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és
vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft
+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
428/2018. (XI.20.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (XXIII. Kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert
szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és
ellátása) szóló 372/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 372/2018. (X. 09.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„a Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és
vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására kötelezettséget vállal 17.980.000,-Ft
+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.”
A határozatokra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
373/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget
vállal 14.400.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
374/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal
részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
375/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és
karbantartása)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső
szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
376/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés
érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
377/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
378/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések
karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására kötelezettséget vállal
9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
379/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal 5.640.000,-Ft
+ ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
380/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
381/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
vállalkozási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
382/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a
2019. évi költségvetés terhére.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
383/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék
elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és
ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
384/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével
kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.200.000.-Ft + 18% ÁFA,
mindösszesen 3.776.000.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
385/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék
ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.800.000.-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szállítási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
386/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
387/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról („Helpy-Net”)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Helpy-Net” közbiztonsági rendszert 2019. évben is kívánja üzemeltetni, ezért
kötelezettséget vállal 7.500.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
388/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti feladatokat ellátó
munkavállalók részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére
kötelezettséget vállal 420.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
389/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget vállal
17.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
390/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft
+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
391/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak
megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása,
valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására kötelezettséget vállal
8.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
429/2018. (XI.20.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak
megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)
szóló 391/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 391/2018. (X. 09.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint
a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására kötelezettséget vállal 10.220.000,-Ft +
ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.”
A határozatokra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
392/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának
díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget vállal
10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
393/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 2.000.000,-Ft + ÁFA
erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
394/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása
és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére
kötelezettséget vállal 16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019.
évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
395/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (hivatal vírusvédelmi szoftver)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal vírusvédelmi szoftverének működtetésére kötelezettséget vállal
1.900.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
396/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és
munkavédelmi feladatok ellátásra)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok
ellátásra kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a
2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
397/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és
munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok
ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a
2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
398/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (villamos energia kereskedelmi szerződés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézményei
részére megkötendő villamos energia kereskedelmi szerződés díjára 13.000.000,- Ft + ÁFA
erejéig, a 2019. évi- és a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi és 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi, illetve a 2019. költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
399/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső
szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
1.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
400/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000,-Ft +
ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
401/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (SZGYI jogi tanácsadás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére jogi tanácsadási lehetőségét továbbiakban is
biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 960.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
402/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (SZGYI ebéd házhozszállítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét
továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft +
ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
403/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi feladatok
ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget
vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig a megkötendő szerződés díjára a
2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
404/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi
feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
405/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségvállalásról (energetikai monitoring)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
2.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
410/2018. (X.09.) határozata a 196397/8 helyrajzi számú ingatlan forgalomképtelen
törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá történő
átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú
tulajdonát képező, 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII.
kerület, Sodronyos utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 131 m2 területű,
„kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros
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XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati
rendelete 37. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként,
keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe
tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 196397/8 helyrajzi
számú ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése
érdekében.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az ingatlan "kivett, közút"-ra való átminősítése megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
416/2018. (X.09.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2018. évi
beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési koncepció összeállításánál vegye
figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2019. évi költségvetési koncepció összeállításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a költségvetési koncepció összeállításánál figyelembevételre
került a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezése.
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:
Csapadékvíz
Útépítés
elvezetés
Burkolat
Utca
Hossz
becsült
kiépítésének
Szakaszhatárok
területe
megnevezése
(fm)
költsége
becsült
(m2)
(nettó)
költsége
(nettó)
Szitás utca Derce köz
85
264
6 587 500 Ft
6 290 000 Ft
zsákutca
Vecsés utca Felső Duna sor
115
345
8 625 000 Ft
8 510 000 Ft
Gyáli patak
János apostol
Horgász part
579
1 737
43 425 000 Ft 42 846 000 Ft
utca - 186787/1
Nádor Ödön utca
Jelző utca 91
546
13 650 000 Ft 6 734 000 Ft
(185609/2 hrsz Arany János utca
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Szitás köz
Taling utca Selyemkóró köz
Gombosszeg köz
Gombosszeg
utca
Elvira utca
Házikert utca
Házikert utca
Hungária köz
Kelep utca
Orbánhegyi dűlő
Sodronyos utca
Szőlődomb utca
Zsilvölgy utca
ÖSSZESEN:

zsákutca
Táling utca
burkolat vége zsákutca
Gombosszeg utca
- zsákutca
Török utca zsákutca
Házikert utca A33
szennyvízátemelő
Sodronyos utca Hungária köz
Szőlődomb utca Orbánhegyi dűlő
Házikert utca 187246 hrsz.
Házikert utca 187252 hrsz.
Házikert utca 196542 hrsz
Házikert utca 196398 hrsz
Házikert utca A33
szennyvízátemelő
útja
Házikert utca Szőlődomb utca

78

242

6 045 000 Ft

5 772 000 Ft

108

522

13 050 000 Ft

7 992 000 Ft

76

456

11 400 000 Ft

5 624 000 Ft

195

1 170

29 250 000 Ft

14 430 000 Ft

473

2 602

65 037 500 Ft

35 002 000 Ft

124

744

18 600 000 Ft

9 176 000 Ft

188

1 034

25 850 000 Ft

13 912 000 Ft

278

1 668

41 700 000 Ft

20 572 000 Ft

281

1 686

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

42 150 000 Ft

20 794 000 Ft

PROJEK
ÖSSZESEN
877 539 000 Ft
nettó:
PROJEKT
ÖSSZESEN
1 114 474 530 Ft
bruttó
IGÉNYELT
TÁMOGATÁSI
4.356 fm x
871 200 000 Ft
ÖSSZEG
200.000 Ft/fm
(bruttó)
ÖNRÉSZ
243 274 530 Ft
(bruttó)
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
33

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 a támogatási szerződés aláírásra került, a közbeszerzési eljárás
folyamatban van.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
431/2018. (XI.20.) határozata az Orbánhegyi Főgyűjtő 2019. évben történő
megépítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Orbánhegyi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében
2019. évben meg kívánja építeni az Orbánhegyi Csapadékvíz Főgyűjtő II. ütemének
gerincvezetékét, amelyre az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében bruttó 740.000.000 Ftot, valamint műszaki ellenőrzésre bruttó 10.000.000 Ft-ot biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az I. pontban meghatározott összegű
kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a közbeszerzési eljárás lezárult a vállalkozási szerződés március
hónapban aláírásra kerül.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
450/2018. (XI.20.) határozata a 183212/1 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület
Újtelep településrészen található ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonát képező 183212/1
helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 239 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja Repka Károly részére.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint – miután a kérelmező megfizette
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2017.
(IX.12.) számú határozata alapján a mindenkori értékbecslési díj 50%-át – az értékesítendő
ingatlanra vonatkozó igazságügyi szakértői értékbecslés elkészíttetésére, ezt követően pedig
az értékbecslés által megállapított értéktől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság részére előterjesztés készíttetésére az ingatlanra vonatkozó konkrét
értékesítési ajánlatról.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az értékbecslés elkészítése folyamatban van, az előterjesztés
benyújtására várhatóan a 2019. áprilisi Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági ülésen kerül
sor.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
474/2018. (XII.04.) határozata a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének
elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bizottságok javaslatának megfelelően
I. 2019. február hónapban a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló
tartalmazza a rendészeti feladatokat.
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II. szeptemberben legyen szintén egy Polgármesteri Hivatali beszámoló, ami tartalmazza a
rendészeti feladatokat.
III. elfogadja a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete
szerint.
IV. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2019. (III.12.) határozata a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének
elfogadásáról szóló 474/2018. (XII.04.) határozat 1. mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2019. évi munkatervének elfogadásáról szóló 474/2018. (XII.04.) határozat 1. mellékletét
képező „A Képviselő-testület 2019. évi munkatervé”-t módosítja akképpen, hogy a
Közmeghallgatást a 2019. júniusi Képviselő-testületi ülése helyett a 2019. decemberi
Képviselő-testületi ülésén tartja meg.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a lakosság és az érintettek –
alaphatározattal azonos módon történő – értesítésére.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatokra jelentem, hogy az érintettek részére a Képviselő-testület döntése megküldésre
került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
477/2018. (XII.04.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt
keretében, a Nagykőrösi út menti kerékpárút és kapcsolódó csomópontjainak
terveztetésére többletforrás biztosítása tárgyban, Budapest Főváros Önkormányzatával
kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár elkötelezett a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt megvalósítása
érdekében, ezért a véglegesített műszaki tartalom terveztetéséhez pótlólagos saját forrást
biztosít, bruttó 8.305.000 Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben
való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felhatalmazza a Polgármestert a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt
keretében, a Nagykőrösi út menti kerékpárút és kapcsolódó csomópontjainak terveztetésére
többletforrás biztosítása tárgyban Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő
együttműködési megállapodás megkötésére, valamint arra, hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata helyett és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a projekt
megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi
kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó
jognyilatkozatok megtételét is.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
478/2018. (XII.04.) határozata a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
tetőfelújításának előzetes kötelezettségvállalásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a Fővárosi
Önkormányzat által kiírt – védett épületek felújítására irányuló – pályázaton való részvételről,
valamint az esetleges támogatás elnyerésének a figyelembevételével állítsa össze a 2019-es
költségvetésben erre a célra fordítható összeget.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a pályázat benyújtásra került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
488/2018. (XII.04.) határozata a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest
XXIII. Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának
meghatározásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186862/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Horgász part 97. szám
alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 691 m2 területű „kivett lakóház, udvar”
megnevezésű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadát bérbeadás útján kívánja
hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadás útján történő
hasznosításáról
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (I.22.) határozata a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.
Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának
meghatározásáról szóló 488/2018. (XII. 04.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 488/2018. (XII. 04.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. február 28.
napjára.
A határozatokra jelentem, hogy az ingatlan hasznosítása bérbeadás útján történik, azonban
még bérleti szerződés megkötésére – pályázó hiányában – nem került sor.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
496/2018. (XII.04.) határozata a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint
kötelezettség vállalásáról a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal.
II. előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak 2019. évi bér önrész költségére 7.000.000.- Ft
b) a közfoglalkoztatás 2019. évi dologi költségeire 11.430.000.-Ft összegben, az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
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IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény
kérelmek 2019. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály
felé
Határidő:
a III. pont vonatkozásában: 2019. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2019. évben folyamatosan
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy szükséges költségek a 2019. évi költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek. A közfoglalkoztatási hatósági szerződést 2019. március 1-től 2020.
február 29-ig 11 fő részére megkötöttünk a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztállyal.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója
alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő
ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepségsorozat megrendezésének keretösszegét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
határozza meg.
II. az I. pontban meghatározott összeg felhasználásáról az Ünnepség-sorozat Előkészítő
Ideiglenes Bizottság dönt, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
IV. felkéri az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon
az Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének elkészítéséről, üléseinek szükség szerinti, de legalább
havonta két alkalommal történő szabályszerű összehívásáról.
Határidő:
a III. pont vonatkozásában: azonnal,
a IV. pont vonatkozásában: az Ügyrend elkészítésére 2019. február 1., az ülések
összehívására: folyamatos
Felelős:
a III. pont vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester
a IV. pont vonatkozásában: Egresi Antal az Ideiglenes Bizottság elnöke.
A határozatra jelentem, hogy a Bizottság Ügyrendje a 2019. február 13-ai ülésén elfogadásra
került. A határozatban foglaltak szerint havonta két alkalommal ülésezik.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2019. (I.22.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és
Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2019. évben 40.000.000,- Ft összeggel
támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére, és
megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft.
értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek
annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2019. évben 26.000.000,- Ft
összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés
terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező
támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club
Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek
annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
37

Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély
összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a
pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét
2.223.000,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.223.000,Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig
kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására
arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő
módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező
szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj
kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és
felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától
az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő
kötelezettségvállalások 2019. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződések megkötése határidőben megtörtént.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2019. (I.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási
szünet időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2019. évben
a) nyáron: 2019. július 22-tól 2019. augusztus 25-ig,
b) télen: 2019. december 23-tól 2020. január 05-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti
egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a
lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Veres Anikó jegyző útján.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2019. (I.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkaszüneti napok körüli
– naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének
meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Polgármesteri Hivatal 2019. augusztus 10-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az
ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. A Polgármesteri Hivatal 2019. december 7-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az
ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
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III. A Polgármesteri Hivatal 2019. december 14-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az
ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Veres Anikó jegyző útján.
A határozatokra jelentem, hogy az 1/2019. és a 2/2019. számú Jegyzői utasítások a
határozatokban foglaltak tárgyban kiadásra kerültek. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi
szabadság terve az idézett két döntés figyelembe vételével elkészült, megvalósulása az év
folyamán várható.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2019 (I. 22.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának
módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézménye (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.) Alapító Okiratának
jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a
törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezésinek megfelelően, az érintett intézmény
és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet
térni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának
módosítása megtörtént. A módosítás 2019. 03.14-i dátummal hatályos.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2019 (I. 22.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosításáról szóló a
186/2018. (V.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítása tárgyában
hozott 186/2018 (V. 15.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár a 67/2019. (I. 22.)
határozat alapján megküldött módosító dokumentumokkal értesítve lett.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2019. (II.25.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 196098 helyrajzi számú,
1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan Budapest Főváros
XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat számára történő 1/1
tulajdonihányadának ingyenes tulajdonba adásához való támogató nyilatkozat
kiadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
azon kezdeményezését, mely szerint a Budapest Főváros XXIII. kerület 196098 helyrajzi
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számú, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező „kivett saját használatú út”
megnevezésű ingatlan Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonába kerüljön közút kezelése, fejlesztése és üzemeltetése
céljából, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonba adás nem jár együtt Soroksár közigazgatási
határának változtatásával.
II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 2. számú mellékletét képező Támogató
nyilatkozat aláírására, és Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat értesítésére.
Határidő: 2019. március 4.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a nyilatkozat megküldésre került.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2019. (III.12.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt-vel közétkeztetés tárgyában
kötött szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 51/2019.(I.22.) határozatát nem helyezi hatályon
kívül, azt és a határozatot valamint annak alapján a Junior Vendéglátó Zrt. és Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2014. augusztus 12-én létrejött
vállalkozási szerződés módosítását sem módosítja, a határozatot hatályában fenntartja,
figyelemmel a határozathoz kapcsolódó előterjesztésben valamint a határozat alapján létrejött
szerződés-módosításban
rögzítettekre, különösen a vállalkozói díj emelésének
magyarázataként előadottakra (bérköltség emelkedése, a megnövekedett élelmiszer és
közüzemi díjak, valamint az infláció várható mértéke), amelyek kellő gondossággal eljárva
sem voltak előre láthatóak a szerződés megkötésekor.
Határidő: 2019. március 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az elfogadásával végrehajtottá vált, mivel a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Junior Vendéglátó Zrt. között 2014. augusztus
12-én létrejött vállalkozási szerződés, 2019. január 28-án kelt 4. számú módosítása nem
került hatályon kívül helyezésre, illetve a szerződés-módosítással kapcsolatban az illetékes
közbeszerzési hatóságot sem kellett megkeresni állásfoglalás kiadása érdekében.

Az Mötv. 50.§-a értelmében minősített szótöbbséget igénylő, zárt ülésen
meghozott határozatok módosítására irányuló határozati javaslatok:
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 úgy dönt, hogy
I. Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörökbe
szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bagoly Károlyné
Herneczky László Iván
Kreisz Péter Balázsné
Kondrát Andrásné
Eszinger Lajosné
Heiletiszkáné Werner Éva
Vértes György Alfrédné
Plutzer Margit

(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Vernyik Józsefné
Gerák Sándor
dr. Tornyosné Dallos Éva Margit
Kozicsné Fejes Ilona
Kis Cintia
Lévai Tamásné
Nagy Róbert László
Bangó Andrea Márta
Huszák Tihamérné
Küffner József Jenőné
Riegler Patrik Ervin
Hauptmann Ákosné
Jakab László
Csepreginé Gút Edina
Jónás Ferencné
Kovács Krisztián
Kósa Ilona
Szemerei Imre Miklósné
Torda Molnár Mária
Szentmártoni Gyula Györgyné
Kovácsné Nagy Ildikó
Mrázné Sziráki Ágnes
Bicskos Nóra
Gyurkovics Géza
Huszti Károlyné
Kovács Daniella
Antalfi Krisztina Mónika
Vargáné Lovisek Csilla
Kertai Ede Béláné
Gőgh Brigitta
Szabados Szilvia
Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriella

(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)

41.
42.
43.
44.
45.

Eizrich Fanni
Vittman Dávid
Hornyák Ervin
Szilágyi Anikó Anna
Wenczel Edwin

(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Biczó Éva Erzsébet
Bíró Pál Dezső
Both Botond Balázs
Kálnai Antal János
Pflum Lénárd Lászlóné
Szentgyörgyiné Bernáth Mária
Debreczeni Nelli Anikó
Kindert Andrea
Mudri Krisztina Mária
Debreceni Flóra
Molnár Istvánné

(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
(lakcím)
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57.
Stark Marianna
(lakcím)
58.
Assenbrenner Ferencné
(lakcím)
59.
Esze Józsefné
(lakcím)
60.
Mészáros Attila
(lakcím)
61.
Assenbrenner Zsolt
(lakcím)
62.
Debreczeni Fanny
(lakcím)
63.
Soháné Koller Valéria
(lakcím)
64.
Káplárné Czwick Judit
(lakcím)
65.
Nagy Andrea Ilona
(lakcím)
66.
Szuna Mária
(lakcím)
67.
Barinkai Attila
(lakcím)
68.
Borsos Pál Gézáné
(lakcím)
69.
Fodor Lászlóné
(lakcím)
70.
Földvári Jánosné
(lakcím)
71.
Megyesiné Vályi-Nagy Krisztina
(lakcím)
72.
Sárközi Péter József
(lakcím)
73.
Hegedűs-Kiss Marianna
(lakcím)
74.
Kapcsos Béla Károly
(lakcím)
75.
Lipták Nikolett Magdolna
(lakcím)
76.
Váradi Zajman Mária Ibolya
(lakcím)
77.
Weiner Márta
(lakcím)
szám alatti lakosokat.
II. utasítja a Jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szavazatszámláló bizottságok megalakulása és
jogszerű, szakszerű működése érdekében szükséges intézkedéseket.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,
a III. pont vonatkozásában: 2018. április 8.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018. (II.13.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi
szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazóköreibe
szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja:
1.
Antal Lajosné
(lakcím)
2.
Balika Judit
(lakcím)
3.
Balla Péterné Cserepi Teréz
(lakcím)
4.
Békési Boglárka
(lakcím)
5.
Berki József
(lakcím)
6.
Bilák Márk Imre
(lakcím)
7.
Darnótzy Andrea
(lakcím)
8.
Egyed János Ferencné
(lakcím)
9.
Forgó Ivánné
(lakcím)
10.
Gömöri Gábor Antal
(lakcím)
11.
Hakspacher Józsefné
(lakcím)
12.
Heiletiszka Viktória Éva
(lakcím)
13.
Horvát György
(lakcím)
14.
Horvát Tímea Mónika
(lakcím)
15.
Hurnyi Annamária
(lakcím)
16.
Janovits Gábor
(lakcím)
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17.
Kálnai Edit
(lakcím)
18.
Karsai Istvánné
(lakcím)
19.
Kelecsényi Jánosné
(lakcím)
20.
Keményné Markó Andrea
(lakcím)
21.
Kindert Mihályné
(lakcím)
22.
Kiss Béla
(lakcím)
23.
Knapp Csaba
(lakcím)
24.
Kovács Eszter
(lakcím)
25.
Kovács Gergely
(lakcím)
26.
Kovács Nikolett
(lakcím)
27.
Kovács Ödönné
(lakcím)
28.
Kristóf Kitti
(lakcím)
29.
Lénárd Andrea
(lakcím)
30.
Mészáros Józsefné
(lakcím)
31.
Moldvai Dorottya
(lakcím)
32.
Molnár Eszter Zsuzsanna
(lakcím)
33.
Molnár Lászlóné
(lakcím)
34.
Must Márió
(lakcím)
35.
Ott Fruzsina Zsuzsanna
(lakcím)
36.
Pál Józsefné
(lakcím)
37.
Papné Rábaközi Zsuzsanna Ilona (lakcím)
38.
Schuller Andrea
(lakcím)
39.
Simongáti Tímea
(lakcím)
40.
Spiesz Éva
(lakcím)
41.
Starkné Barcsa Tünde
(lakcím)
42.
Szabó Eleonóra
(lakcím)
43.
Szalay Balázs
(lakcím)
44.
Szalay Péter Pálné
(lakcím)
45.
Tóth Dávid
(lakcím)
46.
Tóth Terézia Janka
(lakcím)
47.
Tóth Tibor János
(lakcím)
48.
Vályi-Nagy László Mihály
(lakcím)
49.
Vitek László Jánosné
(lakcím)
50.
Vörös Gábor Pál
(lakcím)
szám alatti lakosokat.
II. utasítja a Jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
A határozatokra jelentem, hogy az idézett határozatok a szavazatszámláló bizottságok (a
továbbiakban: SZSZB) tagjainak és póttagjainak megválasztása óta a választási eljárásról
szóló 2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (1) bekezdésének c) pontjában
foglalt okból (lemondások) az 56/2018. (II.13.) és 174/2018. (V.15.) határozatokkal kerültek
módosításra (a Képviselő-testület által már elfogadott módosítások az idézett
alaphatározatokban áthúzott betűtípussal kerültek megjelölésre).
Amint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, folyamatban van a 2019. május 26.
napjára kitűzött Európai Parlamenti választások helyi szintű lebonyolításának előkészítése,
melynek keretében a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően elvégeztük a szükséges
ellenőrzési feladatokat, megvizsgáltuk, hogy a SZSZB tagság és póttagság törvényes feltételei
továbbra is fennállnak-e. A Helyi Választási Iroda által nem ellenőrizhető kizáró okok (így
különösen a foglalkozásból adódó összeférhetetlenség) fennállására, valamint a megbízatás
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további vállalására vonatkozóan valamennyi érvényes megbízatással rendelkező tag és póttag
nyilatkozatát bekértük. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján négy fő választott tag, valamint
hat fő póttag mondott le megbízatásáról, mely így a törvény erejénél fogva lemondásuk
napjával megszűnt. A megbízatás megszűnésének okán az SZSZB tagok megválasztásáról szóló
55/2018. (II.13.) határozat 13., 19., 24. és 67. pontjainak, valamint az SZSZB póttagok
megválasztásáról szóló 56/2018. (II.13.) határozat 6., 7., 12., 18., 23., 28., 34., 37., 39.,44. és
49. sorának hatályon kívül helyezése vált szükségessé. (a hatályon kívül helyezendő pontok az
alaphatározatokban dőlt betűtípussal kerültek feltűntetésre.) Névváltozásra való tekintettel
szükséges továbbá az 55/2018. (II.13.) határozat 22. sorában a „Csepreginé Gút Edina” név
„Gút Edina”-ra, valamint az 58. sorában az „Assenbrenner Ferencné” név „Kollár Katalin”ra való módosítása. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ve. 35. § (1)
bekezdése értelmében a választott tagok megbízatásának megszűnése esetén helyükbe a Helyi
Választási Iroda vezetője által - a megválasztott póttagok közül - kijelölt személy lép. A
törvényi előírásnak megfelelően Jegyző Asszony által Kis Cintia helyébe Vitek László Jánosné,
Kovács Krisztián helyébe Papné Rábaközi Zsuzsanna, Riegler Patrik Ervin helyébe Szalay
Péter Pálné, Barinkai Attila helyébe pedig Knapp Csaba került kijelölésre. (Az alaphatározat
meghozatala óta kiesett választott tagok helyébe kijelölt póttagok az alaphatározatban
félkövér dőlt betűtípussal kerültek feltűntetésre.)
Tekintettel arra, hogy a 2018. évben megválasztott póttagok közül 35 fő jelenleg is
rendelkezésre áll, az Európai Parlament tagjainak választása előtt előre láthatólag nem lesz
szükség új póttagok megválasztására.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok
elfogadását:

1. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/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 úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 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 veszi, hogy a választási eljárásról
szóló 2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Helyi Választási Iroda vezetője által
- Kis Cintia megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a Budapest
17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló
bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) 49. pontjával
póttagnak megválasztott Vitek László Jánosné,
- Kovács Krisztián megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a
Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök
szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.)
határozat 37. pontjával póttagnak megválasztott Papné Rábaközi Zsuzsanna,
- Riegler Patrik Ervin megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe
a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök
szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.)
határozat 44. pontjával póttagnak megválasztott Szalay Péter Pálné,
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Barinkai Attila megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a
Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök
szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.)
határozat 23. pontjával póttagnak megválasztott Knapp Csaba
került kijelölésre.
II. a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök
szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat 22.
és 58. pontját az érintettek névváltozása okán alábbiak szerint módosítja:
„
22.
Gút Edina
(lakcím)
58.
Kollár Katalin
(lakcím)
-

III. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző

2. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV.09.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi
szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018.
(II.13.) határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi
szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018.
(II.13.) határozat 6., 7., 12., 18., 28., 34. és 39. pontjait.

Egyszerű szótöbbséget igénylő határozati javaslatok
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
491/2016.(X.18.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (185613/1 hrsz)
környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a
Budapest XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási
hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár Önkormányzatának közigazgatási határain belül, saját beruházása eredményeként
létrejött, jelen előterjesztésben részletezett köz- és díszvilágítási hálózatokat térítésmentesen
Budapest
Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a
Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5.§ (5) bekezdés a) pontja és
a (7) bekezdésének megfelelően.
II. megköti a jelen határozat mellékletét képező közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási
értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros
Önkormányzatával az Önkormányzat tulajdonában lévő a Budapest XXIII. kerület Hősök tere
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környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a Budapest
XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat
vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodások az önkormányzat érdekeit
nem sértő módon történő aláírására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Főpolgármesteri Hivatallal történt egyeztetést követően, a
Fővárosi Közgyűlés fenti határozat meghozatalát követő, 2018. májusi döntésével történő
koherencia megteremtése érdekében javasolja a határozatokban szereplő „nyilvántartási
értéken” kifejezés „könyvekben nyilvántartott bruttó értéken” kifejezésre történő módosítását
az alábbi határozati javaslat elfogadásával:

3. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019.
(…..) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (185613/1 hrsz) környezetrendezése
kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a Budapest XXIII. kerület
Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat vagyonelemei
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 491/2016.(X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (185613/1 hrsz)
környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a
Budapest XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat
vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 491/2016.(X.18.)
határozatának II. pontjában a „nyilvántartási értéken” kifejezés helyébe a „könyvekben
nyilvántartott bruttó értéken” kifejezés lép.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
466/2017.(X.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat
vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár Önkormányzata közigazgatási határain belül, saját beruházása eredményeként
létrejött, e határozat II. pontjában megjelölt közvilágítási vagyonelemeket térítésmentesen
Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5.§ (5) bekezdés a) pontja és
a (7) bekezdésének megfelelően.
II. megköti a jelen határozat mellékletét képező, közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási
értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros
Önkormányzatával a Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület
A.
1. Orbánhegyi dűlő 15; 21; 29; 51 előtt
1-1 db lámpatest felszerelése
2. Orbánhegyi dűlő 51 utáni szakaszon
5 db lámpatest felszerelése
(BILK felé)
3. Orbánhegyi dűlő – Szőlődomb u. sarkán 1 db lámpatest felszerelése
4. Szőlődomb utca 87. előtt
1 db lámpatest felszerelése
5. Molnár-sziget, Dara u. 29. előtt
1 db LED lámpatest felszerelése
6. Molnár-sziget, Fűzfás u. 8. előtt
1 db LED lámpatest felszerelése
7. Apostolhegy dűlő
1 db lámpatest felszerelése
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8. Jakab apostol u.
3 db lámpatest felszerelése
9. Molnár-sziget, Szajkó u.
Új hálózat készítése
(4+5 db LED) (Sás utcától – Fűzfás utcáig)
B.
10. Turján köz
1 db oszlop + 1db lámpatest
11. Konkoly köz
1 db oszlop + 1db lámpatest
12. Vadrezeda köz
1 db oszlop + 1db lámpatest
13. Búzafű köz
1 db oszlop + 1db lámpatest
előtti közterületen létesített közvilágítási vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes
átadására vonatkozóan.
III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a jelen határozat mellékletét képező
Megállapodás aláírására, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére. A Polgármester a
Megállapodás tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem
sértve eltérhet.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Főpolgármesteri Hivatallal történt egyeztetést követően, a
Fővárosi Közgyűlés fenti határozat meghozatalát követő, 2018. májusi döntésével történő
koherencia megteremtése érdekében javasoljuk a határozatokban szereplő „nyilvántartási
értéken” kifejezés „könyvekben nyilvántartott bruttó értéken” kifejezésre történő módosítását
az alábbi határozati javaslatok elfogadásával:

4. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019.
(IV.9.) határozata a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat vagyonelemei
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 466/2017.(X.10.) határozatának
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat
vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 466/2017.(X.10.)
határozatának II. pontjában a „nyilvántartási értéken” kifejezés helyébe a „könyvekben
nyilvántartott bruttó értéken” kifejezés lép.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
327/2018. (IX.11.) határozata a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat fektetéséről,
és növényzet telepítéséről önálló képviselői indítvány alapján
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
támogatja a Budapest XXIII. kerület 186014/1 hrsz-ú, Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló, kivett közterület művelési ág megjelölésű
ingatlanon található Szent Sebestyén szobor körül térburkolat létesítését és földlabdás
növények telepítését nettó 280.000,-Ft összegű fedezet biztosításával, az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének céltartalék költségvetési maradványa sora terhére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
427/2018. (XI. 20.) határozata a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat fektetéséről,
és növényzet telepítéséről, önálló képviselői indítvány alapján hozott döntéséről szóló
327/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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módosítja 327/2018. (IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. február 28- ára.
A határozatokra jelentem, hogy térburkoláshoz szükséges tervezési feladat megrendelésre
került, de a Budapest Galériával az egyeztetés elhúzódik, mivel a burkolás indokoltságát nem
látják megfelelőnek.

5. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV. 09.) határozata a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat fektetéséről, és
növényzet telepítéséről, önálló képviselői indítvány alapján hozott döntéséről szóló
427/2018. (XI. 20.) határozattal módosított 327/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 427/2018. (XI. 20.) határozattal módosított 327/2018. (IX.11.) határozat
végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását.

A beszámoló elfogadására irányuló határozati javaslat:

6. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…………./2019. (IV.09.) határozata a Képviselő-testület 2019. április 9-ei ülésén
előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. április 9-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
II. 2019. április 9-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót nem fogadja el.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. Az 1-2.
számú határozati javaslatok elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített, a 3-6. sz. határozati javaslatok
elfogadásához egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2019. március 25.
Jeszenszky Rózsa
sport és civil referens
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

48

