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Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egyes szervezeti egységeinek vezetői által
elkészített és az elmúlt, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés napja óta eltelt
időszakban végrehajtott fontosabb intézkedésekről, a Hivatal osztályai által végzett munkáról szóló
polgármesteri tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé

I.
Polgármesteri Kabinet
A Polgármesteri Kabinet munkatársai által a tájékoztatóval érintett időszakban végzett legfontosabb
tevékenységeiről - kronológiai sorrendben - az alábbi tájékoztatást adom:
2021. augusztus 27.
- A kupakgyűjtő szívekben összegyűjtött kupakok átadása Gloriának
2021. augusztus 30.
- Ingyenes füzetcsomagok kiszállítása a kerületi iskolákba
2021. szeptember 1.
- Tájékoztató közzététele a kutya, macska ivartalanítási programról
- Kisfilm megjelentetése a Családi napról
2021. szeptember 3.
- Tájékoztató közzététele a sziréna próbák időpontjáról
- Megújult a Tárcsás utcai aluljáró - tájékoztatás közzététele
2021. szeptember 6.
- Tájékoztató közzététele az ingyenes Covid antigén gyorstesztekről
- Meghívó közzététele az Élménybeszámoló a tokiói olimpiáról c. rendezvényre
2021. szeptember 7.
- Online fogadóóra meghirdetése
2021. szeptember 8.
- Polgármesteri kisfilm közzététele a szabadtéri kondiparkok létesítéséről
2021. szeptember 10.
- A Soroksári Napok rendezvénysorozat meghirdetése
2021. szeptember 13.
- Tájékoztató közzététele a helyi adók befizetésének határidejéről
2021. szeptember 14.
- Vlado Kumpan koncertjének meghirdetése
- Az Ifjúsági Fest programjainak meghirdetése
- Testületi beszámoló közzététele
2021. szeptember 15.
- Bucifutás meghirdetése
- Az Oktoberfest progjamjainak meghirdetése
2021. szeptember 16.
- A New Level Empire koncert meghirdetése
2021. szeptember 18.
- A Manuel koncert meghirdetése
2021. szeptember 20.
- Tájékoztató közzététele a kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatban
2021. szeptember 21.
- Összefoglaló közzététele a szeptember 14-ei Képviselő-testületi ülésről
- Dirndl szépségverseny meghirdetése
- Opitz Barbi koncert meghirdetése

2021. szeptember 22-26: Soroksári Napok rendezvénysorozat, Ifjúsági Fest, Oktoberfest
2021. szeptember 22.
- Részvétel a Knorr Bremse új Szerviz Központjának átadóján
- Galéria 13: Eöri Szabó Zsolt "Mágikus pillanatok" c. fotókiállítás megnyitója
2021. szeptember 23.
- Megújul a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia-templom - látogatás Soltész Miklós
államtitkár Úrral és Németh Szilárd államtitkár Úrral a felújítás alatt álló Nagyboldogasszony
Templomban
- Díszgála a Táncsics Mihály Művelődési Házban, Díjátadó ünnepség keretében kitüntető címek,
elismerések átadása
2021. szeptember 24.
- Tájékoztató közzététele a lomtalanításról
- Ifjúsági Fest rendezvény a Tündérkertben
2021. szeptember 25.
- Részvétel a "Buci futás" lebonyolításában
- szüreti felvonulás, Oktoberfest rendezvényei: Schorokscharer Musikanten koncert, Vlado Kumpan
und seine Musikanten koncertje
2021. szeptember 26.
- az Oktoberfest záró eseményei: Schoroksarer Burschen, Szabó Ádám, Gájer Bálint, Takser
Spatzen

Polgármesteri Kabinet - Szervezési Csoport
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó
és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt feladatokat
folyamatosan, zökkenőmentesen látták el a Csoport munkatársai.
A postázó munkatársak napi munkafeladataik mellett elvégezték a mezőőri járulék fizetési
kötelezettségről szóló tájékoztató levelek (920 db), valamint a 75 év feletti kerületi lakosok részére
küldendő – az idős korúak települési támogatása igényléséhez kapcsolódó tájékoztatást és kérelem
nyomtatványt tartalmazó – küldemények borítékjainak (1647 db) megcímzését és a szükséges
azonosítókkal való ellátását. A kerületi kézbesítő munkatársak - szintén napi feladataikon felül gondoskodtak a mezőőri járulékkal kapcsolatos tájékoztató levelek címzettekhez történő
eljuttatásáról, ezen felül elvégezték a Soroksári Napok rendezvénysorozatról tájékoztató szórólapok
terjesztését.

II.
Jogi és Személyügyi Osztály
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó
és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt feladatokat
folyamatosan, zökkenőmentesen látta el az Osztály.

III.
Rendészeti és Mezőőri Osztály
2021. augusztus 27. és szeptember 23. között az Osztály munkatársai az általános járőrszolgálatok
során kiemelt továbbra is figyelmet fordítottak a köztisztasági, közúti közlekedési szabálysértések
visszaszorítására, továbbá azon ingatlanok feltérképezésére, ahol az ingatlan használója,
tulajdonosa nem tett eleget az ingatlan és az úttest közötti terület tisztántartásának és

gyommentesítésének. Az ingatlanok használói személyesen, illetve írásban – a postaládába
elhelyezve – figyelmeztetéseket kaptak a kollégáktól, a közterület-felügyelők határidő kitűzésével
felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes volt, az ingatlanhasználók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.
2021. augusztus 27. és szeptember 23. közötti időszakban az osztály részéről
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 631 esetben történt.
A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 8 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre, kiértesítésre és 3 db üzemképtelen autó került elszállításra.
Helyszíni bírság kiszabása 3 esetben történt összesen 150.000, -Ft. értékben közterületen történő
tiltott értékesítés miatt.
Távollétében kiszabott helyszíni bírság kiszabása 3 esetben történt összesen 30.000, -Ft. értékben
a KRESZ kisebb fokú megsértése miatt.
Feljelentés 9 esetben történt, a KRESZ kisebb fokú megsértése miatt.
Térfigyelői statisztika:
Augusztus 27 és szeptember 23. között a térfigyelők adatai alapján 35 esetben történt lakossági
bejelentés, a közterület felügyelők 19 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 7 esetben történt
észlelés. Összesen 61 esetben történt intézkedés.
Szeptember 1. és szeptember 23. napja közötti időszakban az intézkedések az alábbiak
szerinti megoszlásban történtek:
Közlekedési lámpa hiba
1
KRESZ szabálysértés
3
Kresztábla sérülés
0
Alkoholfogyasztás
4
Köztisztasági szabálysértés
7
Ebtelep értesítés
0
Tetem elszállítás
2
Bűncselekmény
0
Rendzavarás, csendháborítás
1
Mentő értesítés
1
Baleset
1
Tűz észlelés
0
Közszolgáltatók értesítve
0
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
0
Helyszínbiztosítás
0
Közút
1
Bűnmegelőzés
8
segítségnyújtás
15
környezetkárosítás
1
Tobi
0
Helpynet
0
Rendőri segítséget kértünk
0
Gk. elszállítás
0
össz:
45
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A rendőrség kérésére egy alkalommal történt felvétel visszanézés.
Közterület használattal kapcsolatban összesen: 13 db ügy keletkezett.
Mozgóárusítással kapcsolatos ügy 2 db keletkezett.
Konténer -építőanyag tárolással kapcsolatban 10 db ügy keletkezett
Egyéb ügy: (zöldség árusítás): 1 db

IV.
Pénzügyi Osztály
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően
ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt
feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el az Osztály.

V.
Hatósági és Adóosztály
Adóhatósági ügyek
Az önkormányzati adók befizetési határideje 2021. szeptember 15. napja volt, amelynek
lejártát követően megállapítható, hogy a mai napig a telek- és építményadó számlákra
összesen 879 MFt befizetés érkezett.
Soroksár közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat
létesítésével tudunk gondoskodni, amely fedezet egy részének megteremtéséhez 2021. január
1-jétől mezőőri járulék fizetési kötelezettség bevezetéséről döntött T. Képviselő-testület. Az
eljárási szabályok értelmében mezőőri járulék megfizetésére a földhasználó/tulajdonos
kötelezett, akik 2021. január 31-ig voltak kötelesek a bejelentés megküldésére. Sajnálatos
módon eddig csupán 18 fő küldött bejelentést a tulajdonában/földhasználatában lévő
termőföldről. A földhivataltól megkért ingatlan-nyilvántartási adatok manuálisan
aktualizálásra kerültek /név, személyi adatok, lakcím pontosítása/ és 925 fő részére került
kiküldésre részletes tájékoztatás a mezőőri járulék fizetési kötelezettségről. A tájékoztató
mellé bejelentkezési nyomtatványt is postáztunk, és felhívtuk az érintettek figyelmét, hogy
esetleges kérdéseikkel keressék meg adóhatóságunk munkatársait.
Ipar-kereskedelmi ügyek
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 2021. január 1-jei változása értelmében minden vendéglátóhelyet üzemeltető
tulajdonosnak nyilatkoznia kell, hogy milyen vendéglátóhely típusba tartoznak. A Hatósági és
Adóosztály 2021. évben 92 vendéglátó egységeket szólított fel nyilatkozat tételre, amely
kötelezettség teljesítését 2021. október 31-éig ellenőrzi a hatóság.

VI.
Városüzemeltetési Osztály
I. Épületkarbantartási feladatok
Eddig elvégzett munkák
- Templom u. 10. Óvoda
folyóka kiépítése, mázolási munkálatok,
5
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- Templom u. 167. Óvoda
- Páneurópa Ált. Isk.
- Napsugár Óvoda
- Szitás u. 99. Óvoda
- Szolgálati lakás
- Bölcsőde

térkő javítása, használaton kívüli aknanyílás lezárása,
betonozása,
udvari balesetveszélyes lépcső javítása,
burkolás és betonozási munkák végzése,
kerti csap kiépítése, kút tisztítása, öntözőrendszer javítása,
kazáncsere
árnyékoló háló kifeszítése

II. Mélyépítés
Befejeződött a Tartsay utca (Nyír u. – Szent László u. közötti szakasz) gyalogjárda felújítása,
valamint a nyíltföldárok átépítése.
Megrendelés alapján elkezdődött a Ruca utca (Könyves utca és Wekerle Sándor utca közötti
szakasz) rongálódott burkolatú járdáinak felújítása.
Megrendelés alapján elkezdődött a Teknő utca (Könyves utca és MÁV-Kelebia vasút közötti
szakasz) rongálódott burkolatú járdáinak felújítása.
Az egyeztetés szerint elkészült a Molnár-szigeten a Tündérkerten belül az ideiglenes
zúzalékot útpálya.
Közútkezelői hozzájárulás kiadása: 9 db.
Munkakezdési hozzájárulás kiadása: 7 db.
III. Köztisztasági munkák
Hulladékszállítás
A tárgyi időszakban, a Városüzemeltetési Osztály munkatársai a korábbiakban egyeztetettek
alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területének belterületein illegálisan
lerakott hulladékok elszállítását folyamatosan végezték és szállították a Gyáli lerakóba (FCC
Magyaroroszág Kft.) saját autóinkkal.

2021. augusztus 27 – 2021. szeptember 23-ig
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 10 570 kg hulladék
került beszállításra.
2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján összesen 48 m3
hulladék került elszállításra.
A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása
(szemét- és zöldhulladék), a felsorolt kaszálási terület rendbetétele, parlagfűirtás,
gyomlálás, gallyazás:
Kaszálás:
- Erzsébet u. Templom utcáig
- Hősök tere, Templom környéke
- Sodronyos u végig
- Seres domb, valamint a pihenő padok környezete
- Hősök tere Templom u sarkainak kaszálása, vízelvezetőjének tisztítása
- Sodronyos 85 sz alatti lakóház kaszálása
Parlagfűírtás, gyomlálás:
- Szerviz u a Sberbank és a Rézöntő u. között
- Vörösmarty - Szent László u. között, Alsó határút mentén bejelentésen alapuló parlagfű
kaszálás
- Fatimai u.
6
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- Hősök tere teljes takarítása iskola kezdés előtt
Hulladékszállítás:
- Szentlőrinc u.
- Hősök tere és Arany János u. kereszteződésében, fa bódé környékéről
- Romos híd környékéről
- Temető sorsól
- Illegális hulladék gyűjtése a Sodronyos iskola előtt
- Bányába szállítás több alkalommal
Gallyazás:
- Haraszti -Tájkép u között gallyazás
- Sodronyos iskola növényzetének komplett rendbetétele
(a felsorolás nem teljeskörű).

IV. Foglalkoztatási adatok:
Szabálysértési eljárás alá vont személy a tárgyi időszakban 5 fő, a bíróság által kiközvetítettek
száma 5 fő volt.
V. Kertészet:
- Folyamatosan zajlanak a megvizsgált bejelentéseken alapuló faápolási munkálatok, mint a
gallyazás, ifjítás stb.
- A Tündérkertben és környékén, a Soroksári Napok és az Oktoberfesztre való előkészület
keretében fűkaszálás zajlott szept.20-tól, ütemterv szerűen.
- Elmunkálásra kerültek a Tündérkertben végzett tönkmarások helyszínei,
- Nagyszabású gallyazásra került sor a Felső Duna sor mentén található fás szárú
növényzeten.
- Folyamatosan zajlanak a kül- és belterjes kaszálások Soroksár közigazgatási területén,
előtérbe helyezve a magasan frekventált környékeket.
- A játszóterek mindegyikén fűnyírás történt.
- A teljes Hősök terén, karbantartó sövény és cserjenyírás került elvégzésre, illetve
gyommentesítés.
- A szüreti felvonulás teljes útvonala mentén, fokozott gyep -és növénykarbantartás történt,
biztosítva az igényes ünnepi környezetet.
- Gallyazásra kerültek a Táncsics Mihály Művelődési ház melletti tuják, a gyalogos
forgalom és a parkolás zavartalanságának érdekében.
- Felhelyezésre került számos, az Oktoberfest népszerűsítését célzó molinó a kerület
forgalmas településrészein.

VII.
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Vagyonkezelés:
- Aláírásra került az adásvételi szerződés 4 db, Fővárosi Önkormányzat és
Önkormányzatunk ¾ - ¼ arányban közös tulajdonát képező ingatlanra, ami által kb. 225
millió forintos bevétele származik az Önkormányzatnak.
Beruházás:
- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program
keretében a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal
történő ellátása érdekében kérelmet nyújtott be a Karmazsin utcára vonatkozóan. A
7

8
Miniszterelnökség 2020. július 2. napján kelt támogatási döntése alapján 107.250.000,forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata részére. A HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött
Vállakozási Szerződés keretében 2021. június 30. napján a műszaki átadás-átvételi eljárás
sikeresen lezárult. A támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült
valamennyi költség tekintetében összeállított pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló
2021. augusztus 31-én benyújtásra került a Miniszterelnökséghez.
A Miniszterelnökségtől 2021. szeptember 9. napján érkezett levelükben
tájékoztatást kaptunk, hogy a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének
keretén belül a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a
közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat
nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kíván nyújtani kerületünknek. Soroksár-Újtelep városrészen
található Eperföld utcára rendelkezünk jogerős építési engedéllyel, így erre az utcára
nyújthatjuk be támogatási kérelmünket, melynek határideje 2021. szeptember 30. A
támogatási összegen felül az önerő biztosítására az Önkormányzat Képviselőtestületének határozatot kell hoznia, mellyel az útépítési kivitelezés sikeresen
végrehajtható. A döntés meghozatala érdekében 2021. szeptember 27. napján
rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében került sor. Az Eperföld utca kötőanyag
nélküli szemcsés pályaszerkezettel rendelkezik, melynek csapadékvíz elvezetése
jelenleg nem megoldott. A helyszíni sajátosságokból adódóan a tervezett
aszfaltburkolatú út szélessége 5,0 méter, kapubehajtók kialakításával, valamint
aszfaltburkolatú gyalogjárdával. A felszíni csapadékvíz elvezetésére zárt
csapadékcsatorna épül, melynek befogadója a Dinnyehegyi út csapadékvíz-csatorna.
Önkormányzatunk célja a kerület közlekedésbiztonsága érdekében új LEDprizmasoros
gyalogátkelőhelyek
létesítése,
valamint
néhány
meglévő
gyalogátkelőhely LED-prizmasorral történő kiegészítése, melynek érdekében
„Soroksár gyalogátkelőhely tervezés” tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós
nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp tervezési szerződést kötöttünk 2021.
augusztus 25-én. A gyalogátkelőhelyek tervezése megkezdődött.
- A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, Soroksár fejlesztési
programelemek előkészítési feladatai megvalósítása érdekében Önkormányzatukat
889. 000.000 forint összegű támogatásban részesítette. A „Mélyépítéshez kapcsolódó
tervezési munkák” tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési
eljárás eredményeképp az alábbi feladatok tekintetében megkezdődött a tervezési
szerződés-kötés a Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társasággal:
 Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítése
 Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése
 Hősök tere vasút felöli végének és környezetének felszíni rendezése.
A 150. sz. Budapest (Soroksár) – Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztési
beruházás keretében a Vecsés úti új közúti aluljáró tervezésével történő összhang
megteremtésére folyamatos a tervezői egyeztetés a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
- A Kormány 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata alapján Önkormányzatukat
„informatikai fejlesztés, játszótér kialakítása” célra 230.540.027 forint összegű vissza
nem térítendő támogatás illeti meg.
A támogatásból a Budapest, XXIII. kerület Gombkötő utca 196579 hrsz-ú ingatlanon
játszótér és pihenőpark valósul meg, korcsoportos bontás szerint. A Dél utca felől a kisebb
gyermekek (3-6 éves korosztály) számára kialakított térrész lesz gumidombokkal,
bébihintával és egy babaházzal, melyben különböző fejlesztő játékok kapnak helyet. Innen
térkő burkolatos olaszlépcső vezet fel a 6-12 éves korosztály számára kialakított
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játszórészhez. A Gombkötő utca felől a „nagyok” játszórésze fekszik, csúszdával
homokozóval, rugós játékokkal és egy egytornyú várral. Az olaszlépcső keleti és nyugati
oldalán, illetve a tervezési terület északkeleti végében a zöldfelületen lankás dombokat
alakítunk ki, melyek 1-0,5 méteres magasságukkal újabb játszási lehetőséget nyújtanak a
gyerekek számára. A játszóeszközökön kívül elhelyezünk fa ülőfelületű padokat,
hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat és egy ivókutat is. A tervezett fákon kívül a jelentős
benapozottságú helyekre, mint például a homokozó és a gumidombok főlé napvitorlát
tervezünk.
A támogatási előlegként nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának
részleteiről a belügyminiszter Támogatói Okiratot ad ki, melyhez az Ávr. 7. melléklete
szerinti Nyilatkozatot az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 2021. szeptember
28. 14.00 óráig kell kitölteni, majd lezárni.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program pályázatán Önkormányzatunk 6 helyszínen nyert fitneszeszköz-telepítési
lehetőséget:
 Felső Duna Sor hrsz.: 184927, 184928 (Dobó utcai játszótér)
 Felső Duna Sor hrsz.:185965 (Molnár-szigetre vezető lépcső melletti) terület
 Török utca 37. hrsz.: 184044 (Könyves utca sarok)
 Házikert utca hrsz.: 187285/4 (Kelep utca sarok)
 Taling utca hrsz.: 196197/22 (Búzafű köz)
 Szentlőrinci út hrsz.:185448 (Ugarszél út sarok)
A Soroksári Sportpark beruházások megvalósítására 2021. július 21. napján megkötésre
került a vállalkozási szerződés a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Beruházási
Ügynökség), a BWcosta Ép Kft. (Vállalkozó) és Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata között, mely napon a 6 soroksári helyszín munkaterület átadása
is megtörtént. A munkálatok befejező státuszban vannak. Önkormányzatunk a
359/2021.(IX.14.) határozatában fedezetet biztosított a kültéri sportparkok működési
feltételei megteremtéséhez szükséges munkálatok végrehajtására, melynek keretében a
használhatóságot és kényelmet biztosító eszközöket telepítünk (pad, szemetes,
kerékpártároló, esetenként napvitorla) és az akadálymentes megközelítés kialakítását, a
környező terep rendezését hajtjuk végre.
Elkészült a Budapest, XXIII. ker. Hősök tere HÉV állomás forgalmi épületben
elhelyezkedő 30 m2 alapterületű pénztárhelység akadálymentes illemhellyé történő
átalakítása. A Képviselő-testület a 357/2021.(IX.14.) számú határozatában döntött az
illemhely üzemeltetéséről.
A Budapest, XXIII. kerület Fatimai u. 183210/3 helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú telken új bölcsőde építési engedélyezési- és kiviteli
tervdokumentáció készítése tárgyban, 2021. augusztus 19-én közbeszerzési eljárást
indítottunk a tervezési szerződés megkötésére. A telken 2 gondozási egységes, 2+2
csoport (min.4x10 – 40 fő, max 4x14 fő), maximum 56 gyermek elhelyezésére
szolgáló épület tervezésére kerül sor.
- Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti II. számú Napsugár Óvoda
és konyha fűtési rendszerének korszerűsítésére a Belügyminisztérium által a „kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” pályázat alapján,
2021. június 29. napján kelt BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek
megfelelően, 10.563.193,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült
Önkormányzatunk. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést 2021. szeptember
9-én megkötöttünk, a munkaterület átadás 2021. szeptember 20-án megtörtént.
Vállalkozó a kivitelezést úgy köteles végrehajtani, hogy a munkavégzés során az
Óvoda zavartalan üzemelése, valamint gépészeti kiszolgálása mindvégig biztosított
legyen, hő- és melegvízellátásról a kivitelezés teljes ideje alatt gondoskodni kell.
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A Budapest, XXIII. kerület Háló utca 15-17. szám alatti (hrsz.: 186552/5) 425 m2 területű
önkormányzati tulajdonú ingatlanon található épület bontása tárgyában 2021. július 30-án
vállalkozási szerződést kötöttünk. A munkaterület átadása a villanyóra és a gázóra
leszerelését követően, 2021. szeptember 13-án megtörtént.

VIII.
Szociális és Köznevelési Osztály
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően
ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt
feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Szociális és Köznevelési Osztály.

IX.
Főépítész Iroda
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően
ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt
feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Főépítész Iroda.

X.
Belső ellenőrzési egység
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően
ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt
feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Belső ellenőrzési egység.
Az érintett időszakban a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a dr. Nádor
Ödön Egészségügyi Intézmény szabályszerűségi ellenőrzése valósult meg.
Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 80. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2021. szeptember 28.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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