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

I.
Jegyzői Titkárság
Rendezvények, események:
- Október 6-i, műsorral egybekötött megemlékezés a Hősök terén
- Október 23-i, koszorú elhelyezéssel egybekötött megemlékezés a Pesterzsébeti Temetőben
található Kopjafánál
- Szépkorúak köszöntése: 95. éves Kalffmann László Lipótné, 95. éves Látó Sándorné, 90.
éves Molnár Mihályné
- Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötte Sinkovics Krisztián Alpolgármester Friedrich
Antalnét, a Pacsirta Klub Egyesület vezetőjét.
Egyéb tevékenységek, végrehajtott feladatok:
- elindult a Soroksári Fiatalok Fóruma
- átadásra került 15 leaszfaltozott utca
- ivartalanítási program folytatása
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása a 2021. évre
- Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj kiírása
- karácsonyi élelmiszercsomagok igénylési lehetőségének kihirdetése
- új kazánház átadása a Pistahegyi óvodában
- a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény mögötti térre mobilkamerát helyeztünk ki,
amelynek tesztüzeme egy hónapig tart.
- idén is lesz fásítási akció a „Tiszta Soroksárért Napok” keretén belül, faigénylési lehetőség
kihirdetése
- rágcsálóirtási igények bejelentési lehetőségének meghirdetése

II.
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó
és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt feladatokat
folyamatosan, zökkenőmentesen látta el az Osztály.
Közös Polgármesteri-Jegyzői utasítás alapján az informatikusok 2020. október 20-án és 21-én
megvizsgálták a Hivatal épületeiben az áramfelhasználást, különös tekintettel az informatikai
eszközök áramigényére. Az ellenőrzés keretében megnövekedett áramfelhasználásra utaló
körülményt nem tapasztaltak.
A Postázó kerületi kézbesítő munkatársai a szokásos napi levélpostai küldemények kézbesítése
mellett folyamatosan végzik a 75 év felettiek karácsonyi támogatása illetve a karácsonyi csomag
iránti kérelmek kapcsán hozott határozatok kézbesítését.
Október 16. napja és október 22. napja között elvégezték az Adóhatóság által – a magánszemélyek
részére - kibocsátott mintegy 2500 db felszólító levél kézbesítését. Az elektronikus kapcsolattartásra
kötelezett cégek, egyéni vállalkozók stb. részére a postázó munkatársak mintegy 400 db felszólító

levelet küldtek el a hivatali kapun keresztül. Jelen jelentés elkészítésével egyidejűleg folyamatban
van a megszűntető határozatok (várhatóan mintegy 1200 db papíralapú és mintegy 700 db
elektronikus levélben küldendő) postázásra történő előkészítése.

III.
Rendészeti Osztály

A Rendészeti Osztály munkatársai szeptember 25. és október 22. között az általános
járőrszolgálatok során továbbra is kiemelt 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 kollégáinktól, a közterület-felügyelők határidő kitűzésével
felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes volt, az ingatlanhasználók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.
2020. szeptember 25. és október 22. közötti időszakban a Rendészeti Osztály részéről
intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben 527 esetben történt.
A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 13 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre, kiértesítésre.
Térfigyelői statisztika:
Szeptember 25. és október 22. között a térfigyelőink adatai alapján 50 esetben történt lakossági
bejelentés, közterület felügyelőink 14 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 18 esetben történt
észlelés. Összesen 82 esetben történt intézkedés az alábbiak szerint:

Intézkedések szeptember 21-e után hónap
végéig

Október 1. és október 22. között

Intézkedés 21-től hónap végéig
Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Ebtelep értesítés
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset
Tűz észlelés
Közszolgáltatók értesítve
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Helyszínbiztosítás
Közút
Bűnmegelőzés
segítségnyújtás
környezetkárosítás
Tobi
Helpynet
Rendőri segítséget kértünk
Gk. elszállítás
össz:

Intézkedés

1
2
1
1
1
1
1
0
3
1
0
0
0
1
2
0
3
12
1
0
0
0
0
31

Közlekedési lámpa hiba
KRESZ szabálysértés
Kresztábla sérülés
Alkoholfogyasztás
Köztisztasági szabálysértés
Ebtelep értesítés
Tetem elszállítás
Bűncselekmény
Rendzavarás, csendháborítás
Mentő értesítés
Baleset
Tűz észlelés
Közszolgáltatók értesítve
(ELMŰ, Vízmű, FKF)
Kóbor kutya, chip olvasás
Helyszínbiztosítás
Közút
Bűnmegelőzés
segítségnyújtás
környezetkárosítás
Tobi
Helpynet
Rendőri segítséget kértünk
Gk. elszállítás
össz:

3
0
1
1
7
0
2
4
3
2
3
0
1
1
0
0
6
13
3
0
1
0
0
51

A rendőrség kérésére 4 alkalommal történt felvétel visszanézés.
Közterület használattal kapcsolatos új ügyek összesen: 34 db
Konténer -építőanyag tárolás: 18 db
Közterületen tárolt autó: 13 db
Köztisztasági: 3 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
ADÓ ÜGYEK
Az önkormányzati adók II. féléves befizetésének határideje 2020. szeptember 15-vel lejárt, de
még mindig sokan elfelejtették rendezi tartozásukat. A hátralékosok részére elkészítettük a
fizetési felhívásokat, amely részletes tájékoztatást nyújt a tartozások összegéről. Felhívtuk az
érintettek figyelmét, amennyiben nem fizetik meg 8 napon belül a tartozást, akkor
megindítjuk a végrehajtási eljárást.
Nyilvántartásunk szerint 2550 magánszemély tartozik 146,3 MFt-tal, részükre a
befizetéshez szolgáló csekket is megküldtük. A 421 hátralékos cég részére elektronikus úton
került megküldésre a felhívás, amely összesen 115,7 MFt megfizetésére szólította fel az
érintetteket.
Év elején 303 háztartás részére küldtük meg a talajterhelési díj bevallására szolgáló
nyomtatványokat a befizetéshez szükséges csekkekkel együtt. A rendeletben megállapított
határidőre kevesen küldték vissza bevallásukat, ezért 2020. június végén 205 hiánypótlási
felhívást, míg 2020. októberben ismételten 112 db hiánypótlást bocsátottunk ki. Sajnálatos,
hogy az érintettek nem szívesen küldik meg bevallásukat, magas összegűnek tartják a fizetési
kötelezettséget, egyes érintettek beküldik ugyan a bevallást, de befizetést már nem
teljesítenek. Ismeretes adóhatóságunk számára olyan díjfizetésre kötelezett, aki vagyoniszociális helyzete alapján jogosult lenne a mentességre, de mivel ehhez szükséges beszereznie
a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat, inkább be sem küldik a bevallásukat.
Egyedüli lehetőség a bevallások pótlására az ellenőrzési eljárás.

HATÓSÁGI ÜGYEK
Anyakönyvi ügyek
Fenti időszakban összesen 14 házaságkötést bonyolítottunk le, melyből 9 esküvő a
Grassalkovich út 170. épületben, 5 a Díszteremben (Hősök tere 13.) zajlott. Az ismételten
kialakult vírus-helyzet miatt a 1,5 méteres védőtávolság megtartására figyelemmel felhívjuk a
házasulandók figyelmét, hogy a Díszterem befogadóképessége miatt (eredetileg 50
férőhelyes) a vendégek számát 20-25 főben határozzák meg. 2020. október 10-én, amikor
egymást követően 5 házasságkötésre került sor, a Rendészeti Osztály közreműködését kértük
az esküvőkön részvevők számának, illetőleg a maszkviselés szabályainak betartása érdekében.
A házasságkötések rendben lezajlottak.
Helyi növényvédelmi, környezetvédelmi ügyek
A nyári, koraőszi időszakban évről-évre megszaporodnak a parlagfűvel fertőzött ingatlanokra
vonatkozó eljárások. Idén 2020. július hónaptól kezdődően összesen 36 bejelentés érkezett
Hatóságunkhoz. Az ügyekből mindössze 2 db maradt befejezetlenül. Egyik esetben az
ingatlan tulajdonosa – értesülésünk szerint – külföldön tartózkodik, felszólításaink el sem
jutnak hozzá, másik esetben a felszólítások még csak pár napja kerültek kipostázásra.
Valamennyi befejezett ügyben a felszólított tulajdonosok a parlagfűmentesítési
kötelezettségnek eleget tettek, közérdekű védekezés elrendelésére eddig nem került sor.
Az illegálisan elhelyezett hulladékokkal kapcsolatos ügyekben három kivételével az összes
területről elszállításra került a hulladék, az ismételt helyszíni szemle során az már nem volt
megfigyelhető.
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Állattartási, állatvédelmi ügyek
Fent nevezett időszak kiemelt állattartási ügye az október 6-ai megemlékezéssel egyidőben a
Hősök terén történt kutyatámadás.
2020. október 6-án Budapest XXIII. kerület, Hősök terén két, a közterületen felügyelet nélkül
tartózkodó amerikai staffordshire terrier jellegű eb acsarkodása zavarta meg a téren tartott
ünnepséget. A helyszínt biztosító egyik biztonsági őr megkísérelte az ebeket távol tartani a
megemlékezés helyszínétől, eközben az egyik eb több helyen is megharapta.
A támadó ebről kiderült, hogy kötelező immunizálására és transzponderrel történő
megjelölésére nem került sor. Az esetet követően intézkedtünk az eb hatósági megfigyelés
céljából történő elszállításáról. A másik, a közterületen felügyelet nélkül tartózkodó, de nem
támadó eb egyedi azonosítóval kapcsolatos és a kötelező immunizálására vonatkozó
dokumentumai bemutatásra kerültek.
Mindkét állattartót köteleztük, hogy az eb tartási helyét a kiszabadulását biztosan
megakadályozó módon úgy alakítsa át, hogy azok az ingatlanról felügyelet nélkül kijutni ne
tudjanak, továbbá mindkét állattartót, jelentős (405e Ft és 90e Ft) összegű állatvédelmi bírság
megfizetésére köteleztük.
Az ebtámadás ügyét hatáskör hiányában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához, mint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatósághoz áttettük és egyidejűleg kezdeményeztük a sérülést
okozó eb veszélyessé nyilvánítását.

VI.
Városüzemeltetési Osztály
I. Épületkarbantartási feladatok
Eddig elvégzett munkák:
• A Grassalkovich út 122-124. szám alatti, Táncsics Mihály Művelődési Ház főbejáratának
két oldalára LED világitó plakáttartó telepítésének elvégzése, 3 db piszoár csap csere
történt meg.
• A Táncsics M u. 45. GYIK mosogató csap csere.
• Rézöntő utca 22-24. szám alatti, GYIK Bölcsőde 15 db lámpatest átalakítása LED ként
munka elvégzése történt meg.
• A Templom u. 167. szám alatti, I. sz. Összevont Óvoda tagóvodájában sportpálya alatti
üreg feltárása és tömedékelése került elvégzésre.
• Csillag utca 1. I sz. Összevont Óvoda elektromos kapu javítás.
• A Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti, (hrsz:195271/112) III. sz.
Összevont Óvoda 1237 Bp., Pistahegyi köz 1. szám alatti tagóvodájában: Ablaknyitó
motor cseréje.
II. Mélyépítés
Megrendelés alapján folyamatban van:
- Zsellérdűlő (Grassalkovich út és Zsellérdűlő 14. szám közötti szakaszon) utcában a
rongálódott páros oldali betonburkolatú gyalogjárda felújítási munkája,
- Zsarátnok utca (Lovas utcából nyíló zsákutca) mindkét oldali rongálódott gyalogjárda
felújítási munkája,
- Hintó utca (Könyves utcából nyíló zsákutca) páratlan oldali gyalogjárda javítási
munkája.
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III. Köztisztasági munkák
Hulladékszállítás
A tárgyi időszakban, a korábbiakban egyeztetettek alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület
közigazgatási területének belterületein illegálisan lerakott hulladékok elszállítását
folyamatosan végeztük és szállítottuk a Gyáli lerakóba (FCC Magyaroroszág Kft.) saját
autóinkkal és személyzetünkkel.
Szeptember 24 – október 20.
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 6620 kg
hulladék került beszállításra.
2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. teljesítési igazolása alapján
összesen 48 m3 hulladék került elszállításra.
A teljesség igénye nélkül alábbi helyekről történt meg az illegális szemét elszállítása:
1) Meddőhányó utca,
2) Szigetdűlő belső útja,
3) Nyír utca,
4) Turi István utca,
5) Vecsés út,
6) Temető sor,
7) Millennium utca,
8) Vízisport utca,
9) Ciklámen utca,
10) Legyezőfű utca
11) Nagyboldogasszony utca
(a felsorolás nem teljeskörű).
Kaszálás
A közterületen dolgozó kollégáink tovább folytatták a közterületi és az önkormányzat
tulajdonában álló területek kaszálását, gyomlálását, parlagfűmentesítését.
A munkavégzést az időjárási viszonyok függvényében 2020. november hónapig folyamatosan
végezzük.
Foglalkoztatási adatok
Szeptember hónapban 6 közfoglalkoztatotti státuszból 5 főt foglalkoztattunk. Ebből 2 fő
önkormányzati intézménybe volt kihelyezve, 3 fő pedig a közterületeken végzett munkát.
Szabálysértési eljárás alá vont személyek száma a tárgyi időszakban 2 fő, a bíróság által
kiközvetítettek száma 4 fő, akiket Önkormányzatunk foglalkoztat.

VII.
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
-

Lezajlott a Szentlőrinci út – Szent László utca – Nyír utca – Fatimai utca által határolt
területen található, a ¾ tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat ¼ tulajdoni
hányadban Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére kiírt
pályázat. A 13 db ingatlanból 9 db ingatlan tekintetében volt eredményes a pályázat, ezen
ingatlanok értékesítéséből Soroksár Önkormányzatának nettó 201.337.500,-Ft bevétele
várható a következő év első negyedévében.

-

Adásvételi szerződést kötöttünk a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan további
601/13500 tulajdoni hányadára.
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-

Kiírásra került a nyilvános pályázat a 185003 és 184939 helyrajzi számú ingatlanok (volt
Aranykereszt Szociális Otthon) értékesítésére.

-

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, 1262/2020.(V.28.) Korm.
határozatában döntött Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
fejlesztési programjának támogatásáról. A Korm. határozat értelmében a programelemek
előkészítési feladatai központi költségvetési forrás bevonásával valósítható meg.
A koncepciós-, engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációt magában foglaló
előkészítési feladatok kiindulási elemeként - a tervezési szerződések közbeszerzéséhez
szükséges műszaki specifikáció összeállítására -, mérnöktanácsadási szerződés megkötése
van folyamatban.
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm.
rendeletben értelmében - a jövőbeni együttműködést támogatva, megkezdődtek az
egyeztetések a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. által, az Önkormányzat részére
nyújtandó - tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri, valamint
járulékos közbeszerzési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

-

A 2019. évi Budapesti Útépítési Program kivitelezése befejező szakaszban tart, a projekt
keretében Soroksár alábbi 15 utcája kapott szilárd burkolatot:
 Szőlődomb utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),
 Elvira utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),
 Sodronyos utca (Házikert utca – 19698 hrsz),
 Horgász part (Tusa utca – 186787/1 hrsz),
 Házikert utca (Sz-O) (Szőlődomb utca – Orbánhegyi dűlő),
 Házikert utca (S-H) (Sodronyos utca – Hungária köz),
 Felső Duna sor kivitelezésére.
 Derce köz (Szitás utca – zsákutca között)
 Nádor Ödön utca (Jelző utca – Arany János utca között)
 Szitás köz (Szitás utca – zsákutca között)
 Taling utca – Selyemkóró köz (Taling utca– zsákutca között)
 Hungária köz (Házikert utca – 187246 hrsz között)
 Kelep utca (Házikert utca – 187252 hrsz között)
 Orbánhegyi dűlő (Házikert utca – 196542 hrsz között)
 Zsilvölgy utca (Házikert utca – Szőlődomb utca között).

-

A 2020. évi Budapesti Útépítési Program keretében a Miniszterelnökség 107.250.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Soroksár részére, a Budapest, XXIII. kerület
Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és felszíni csapadékvíz
elvezetés kivitelezésére. A Támogatási Szerződés 2020. július 23-án került aláírásra. A
„Budapest Karmazsin utca útépítés és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyú
vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van. A kivitelezés teljesítési határideje
2021.06.30.

-

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megvalósítható fejlesztési program keretében
előkészítésre került a Hősök tere vasút felőli végének településrendezésére,
kerületközponti funkcióinak elhelyezésére, megközelítésére (forgalom, parkolás,
tömegközlekedés, stb), továbbá beépítési-, telepítési tanulmányterv elkészítése irányuló
fejlesztési koncepció. Mely az új rendőrkapitányság, az új szakorvosi rendelő, és az új
polgármesteri- és kormányhivatal beépítését hangolja össze a Hősök tere többi részével.
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-

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - Budapest Főváros
Önkormányzatának „TÉR_KÖZ 2018” című, kerületi önkormányzatok számára kiírt
pályázati felhívásán pályázatot nyújtott be a Molnár-szigeti volt napközis tábor és
környezetének továbbfejlesztésére (IV. ütem). Támogató a 790/2018.(IX.26.) Főv. Kgy.
határozatával döntött arról, hogy Önkormányzatunk részére a pályázati dokumentációban
foglalt városrehabilitációs projekt megvalósításához 100.000.000,-Forint összegű vissza
nem térítendő támogatással járul hozzá. A 2019. decemberében megkötött Támogatási
Szerződésben rögzítésre került a támogatás alapját képező kulcsfontosságú projektelemek:
a kalandpark kialakítása és vizes játszótér telepítése. A kivitelezésre irányuló vállalkozási
szerződés megkötése folyamatban van. A teljesítési határidő: 2021.05.31.

-

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Hősök tere HÉV állomás
forgalmi épület pénztár helységeiben nyilvános mellékhelység kialakítását kezdeményezte
a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt-nél. Az átalakítandó helyiségekre bérleti szerződés
megkötése van folyamatban. Megrendeltük a HÉV jegypénztár épületében kialakítandó
akadálymentes WC helyiségcsoport kiviteli tervdokumentációjának kidolgozását, melyben
véglegesítésre kerül a komplett épületgépészeti-, villamos-, akadálymentes-, építészeti
tervfejezet, a szükséges tartószerkezeti megoldásokkal és a kapcsolódó belsőépítészeti
átalakítások kidolgozásával. A tervdokumentáció elkészítésének határideje 2020.
november 30., ezt követően a kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás megindítható.

-

Megrendeltük a Budapest, XXIII. kerület Újtelep Sósmocsár utcai nagyjátszótérre ill.
közvetlen közelébe telepítendő ideiglenes szaniter helyiség tanulmánytervét. A tervezési
program a konténer helyszínre adaptálását, közműegyeztetések lebonyolítását,
közműcsatlakozások
terveinek
egyeztetését
(víz-szennyvízcsatorna-elektromos),
épületgépészeti tervek (víz, csatornabekötés, temperáló fűtés) kidolgozását, valamint
elektromos hálózati csatlakozás kiépítésének terveit tartalmazza.

-

Megrendeltük a Budapest, XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti Galéria’13 épületének
hűtésére szellőzésére vonatkozó épületgépészeti tervek kiviteli szintű kidolgozását. A
tervezési program a házasságkötő terem, a kiállítóterem és a vezetői iroda egymástól
független, mesterséges szellőztetését és hűtését dolgozza ki, tartalmazza a helységenkénti
berendezések gépészeti kiviteli tervét, a szükséges tartószerkezeti megoldások, áttörések
tervezését, a kapcsolódó építészeti (belsőépítészeti) átalakítások tervezését.

-

A Budapest, XXIII. ker. Sósmocsár utca 1-3. sz. alatti társasház földszintjén elhelyezkedő
háziorvosi rendelők akadálymentes megközelítéséhez szükséges rámpa tervezése
befejeződött, a tervdokumentáció leszállításra került.

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

X.
Belső ellenőrzési egység
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelezően
ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott, az Önkormányzat által önként vállalt
feladatokat folyamatosan, zökkenőmentesen látta el a Belső ellenőrzési egység.
Jelenleg a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat – éves ellenőrzési terv szerinti –
ellenőrzése van folyamatban.

Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 81. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2020. október 26.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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