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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 szervezeti egységei által végzett
munkáról szóló polgármesteri tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé
I.
Rendezvények
•

Az idei év első önkormányzati rendezvénye a Táncsics Mihály Művelődési Házban január
10. napján, pénteken 17.00 órai kezdettel megtartott Újévi Koncert volt. A majd kétórás
ingyenes, sokszínű, teltházas program soroksári neves művészek fellépésével,
közreműködésével zajlott le. A Soroskár Városi Fúvószenekar Jakab Gedeon
vezényletével nagyszerű műsort nyújtott. A meghívást elfogadó, rendezvényünkön részt
vevő nézőknek sokrétű szórakozásban volt részük.

•

Január 13. napján, hétfőn került megrendezésre a XXIII. kerületi Diáksport versenysorozat
Zsinórlabda bajnoksága. A megmérettetésen a kerületi iskolák alsó tagozatos diákjaiból
válogatott 8 fős csapatok mérték össze tudásukat a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában.

•

Január 18. napján, szombaton délelőtt a Nagyboldogasszony Plébániatemplom mögötti
jégpályán nagyszerű jégtáncbemutatót, egy remek produkciót láthattunk Világos Beátától
és tanítványaitól.

•

Január 24. napján, péntek 10.00 órai kezdettel a Magyar Kultúra Napja alkalmából
vetélkedő zajlott a kerületi általános iskolák diákjai között. A vetélkedőnek a Táncsics
Mihály Művelődési Ház adott otthont.
Az idei győztes a Páneurópa Általános Iskola csapata lett.
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. A Soroksári Hírlap 2020.
januári lapszámának várható megjelenési időpontja 2020. január 31. napja, így a terjesztést
2020. február 1 – február 5. napjai között hajtják végre az e feladattal megbízott munkatársak.

III.
Belső ellenőrzési egység
A tájékoztatóval érintett időszakban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az éves
ellenőrzési tervben foglaltak szerinti ütemezésben végezte feladatait a Belső ellenőrzési
egység.
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IV.
Rendészeti Osztály
Január hónapban továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a munkatársak az általános
járőrszolgálatok során a köztisztasági, közúti közlekedési szabálysértések visszaszorítására,
továbbá azon ingatlanok feltérképezésére, ahol az ingatlan használója, tulajdonosa nem tett
eleget a síkosságmentesítési kötelezettségének. Az ingatlanok használói személyesen, illetve
írásban – a postaládába elhelyezve – figyelmeztetéseket kaptak kollégáinktól, közterületfelügyelőink határidő kitűzésével felszólították Őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az
ellenőrzés eredményes volt, az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi
kötelezettségének.
Az elkövető távollétében 4 esetben került sor helyszíni bírság kiszabására, összesen
140.000, -Ft. értékben.
Két esetben került sor 40.000, - Ft összegű helyszíni bírság kiszabására.
A járőrszolgálat során kiemelt figyelmet fordítanak a kerületben tárolt üzemképtelen
gépjárművek feltérképezésére és elszállítására. 11 db üzemképtelen gépjármű került
feltérképezésre, tulajdonosaik pedig kiértesítésre.
A jelentés időszakában 42 db új közterület - használattal kapcsolatos ügy indult a
Rendészeti Osztályon.
V.
Pénzügyi Osztály
A Pénzügyi Osztály feladatait a tájékoztatóval érintett időszakban is folyamatosan,
zökkenőmentesen látta el, melynek során a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően összeállította az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét. Az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet jelen ülésén külön napirend
keretében tárgyalja a Képviselő-testület.

VI.
Hatósági és Adóosztály
ADÓ ÜGYEK
Adóhatóságunk lezárta 2019. évet, amely első alkalommal történt meg az ASP Adó
szakrendszeri felületen. Különösen sok időt vett igénybe a MÁK által megküldött útmutató
alapján történő zárási feladatok elvégzése, mivel a 2019. I. negyedéves adatokat a régi
könyvelő program - ONKADO – érintette. Az ASP Adó szakrendszerbe jelenleg új adatokat
rögzíteni mindaddig nem lehet, míg a 2020. évi nyitó feladatokat el nem végezzük. A zárási
adatok ismeretében kimutatás készült a bevételekről és a hátralékok jelenlegi összegéről az
alábbiak szerint.
Bevétel (MFt)
Építményadó
Telekadó
Gépjárműadó

Hátralék (MFt)
1493,8
590,9
225,5
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101,0
123,4
49,2

Pótlék
Talajterhelési díj
Bírság
Összesen

3,9
5,0
6,3
22.325,7

61,2
22,4
43,6
400,8

A fenti táblázat szerint 22.325,7 M Ft-ot utaltunk költségvetési számlánk javára, amely
66,9 M Ft-tal több mint az előző évben. A hátralékok összege meghaladja a 400 M Ft-ot,
amelyből 208,1 M Ft a felszámolás alatt álló cégek tartozásai, 39,1 M Ft a NAV részére
átadott tartozások és 10,4 M Ft az ellenőrzéssel érintett adóalanyok tartozásai.
Következésképp kb. 262 M Ft az az összeg, amelyet egyelőre nem lehet behajtani. Az előző
évi záráshoz képest hátralékok összege 8 M Ft-tal kevesebb.

HATÓSÁGI ÜGYEK
Helyi támogatás
A Képviselő-testület helyi rendelete alapján minden évben január 1-31. közötti időszakban
van lehetőség a helyi támogatás iránti kérelmek benyújtására. (2019-ben a Képviselő-testület
20.000.000,- Ft összeget állapított meg költségvetésében erre a célra.)
2019. évben – egyéni képviselői javaslat alapján – módosításra került a helyi támogatásról
szóló 28/2017. (X.20.) helyi rendeletünk. A módosítás érintette a pályázók egy főre jutó havi
jövedelmének határait, illetőleg változott a támogatásként adható összeg is. Az új rendelet
értelmében lakás, családi ház vásárlására, bővítésére, tetőtér beépítésére 2.000.000,- Ft, míg
felújításra, korszerűsítésre 1.000.000,- Ft adható. A támogatás kamatmentes, de
visszatérítendő.
Eddig 11 pályázat benyújtására került sor, összesen 14.000.000,- Ft értékben, azonban a
beadási határidő még nem telt le.
Építéshatóság
Jogszabálymódosítás következtében 2020. március 1-től az építéshatósági igazgatási
feladatok átkerülnek a Kormányhivatalhoz. A Képviselő-testület 2020. január 21. napján
megtartott ülésén tárgyalta az ezzel kapcsolatos megállapodás tervezetét. A Testület
döntésének megfelelően mind a megállapodás, mind pedig az annak mellékletét képező
táblázatok (melyek tartalmazták az átadásra kerülő személyi állomány, illetőleg ingóságok
részletes felsorolását) a Kormánymegbízott Úr részére megküldésre kerültek.

VII.
Vagyonkezelési 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.
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VIII.
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Közbeszerzés és Beruházás:
- A Budapest XXIII. kerület, Újtelep 195271/11 helyrajzi számú, természetben a 1237
Budapest, Dinnyehegyi út 1. szám alatt található ingatlanban található 60 m2 alapterületű,
valamint 61 m2 alapterületű földszinti üzlethelyiségek gyermekorvosi rendelővé és
védőnői szolgálattá történő átalakítása elkészült. Jelenleg a működéshez szükséges
bútorok és eszközök beszerzése folyik.
- A III. számú Összevont Óvoda Pistahegyi úti tagóvoda épület gépészeti rendszerének
korszerűsítése során az óvodát leválasztjuk az iskola fűtési rendszeréről. A legszélső,
északi csoportszobai szárnyban található kívülről megközelíthető kerti tárolót kazánházzá
alakítjuk. Az épület részére a Pistahegyi úti kapubejáró mellett új gázbekötést tervezünk.
Az óvoda hőigényeinek ellátására 2db HOVAL TopGas 120 típusú zárt égésterű
kondenzációs fali gázkazánt terveztünk. A kazánok és a fűtési, HMV rendszer
szabályozását időjárás követő szabályozó végzi. A kivitelezésre irányuló vállalkozási
szerződés teljesítési határideje 2020. augusztus 31.
- 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 legfeljebb 100.000.000,- Forint
összegű vissza nem térítendő támogatással járul hozzá. A 2018 decemberében megkötött
Együttműködési Megállapodásban rögzítésre került a támogatás alapját képező
kulcsfontosságú projektelemek, a kalandpark kialakítása és vizes játszótér telepítése. A
Támogatási Szerződés megkötésre került, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
előkészítése van folyamatban, melynek becsült költsége a tervezői árazott költségvetés
alapján 114.000.000,- Ft.
- A Kivitelező COLAS ALTERRA Építőipari Zrt. által megvalósításra került az
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc megépítése, valamint a RáckeveSoroksár Dunaágba történő bevezetése. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem
előkészítésre került.
- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program
keretében a fővárosi kerületi, belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal
történő ellátása projekt keretében a Miniszterelnökség 871.200.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg Soroksár részére. A projekt keretében 4,085 km földút, 15
darab útszakasz kap szilárd burkolatot és felszíni csapadékvíz elvezetést.
- A Budapesti Útépítési Program keretében vállalkozási szerződést kötöttünk a HE-DO Kftvel 2019. szeptember 05-én az útépítési munkálatok I. ütemére:
o Szőlődomb utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),
o Elvira utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő),
o Sodronyos utca (Házikert utca – 19698 hrsz),
o Horgász part (Tusa utca – 186787/1 hrsz),
o Házikert utca (Sz-O) (Szőlődomb utca – Orbánhegyi dűlő),
o Házikert utca (S-H) (Sodronyos utca – Hungária köz),
o Felső Duna sor kivitelezésére.
A munkaterület átadás-átvétel 2019. szeptember 23-án megtörtént, a kivitelezési
munkálatok folynak.
A fennmaradó utcák tekintetében
o Derce köz (Szitás utca – zsákutca között)
o Nádor Ödön utca (Jelző utca – Arany János utca között)
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o Szitás köz (Szitás utca – zsákutca között)
o Taling utca – Selyemkóró köz (Taling utca– zsákutca között)
o Hungária köz (Házikert utca – 187246 hrsz között)
o Kelep utca (Házikert utca – 187252 hrsz között)
o Orbánhegyi dűlő (Házikert utca – 196542 hrsz között)
o Zsilvölgy utca (Házikert utca – Szőlődomb utca között)
a kivitelezésre irányuló, „Keretmegállapodás keretében útépítési munkák II.” tárgyú
szerződés megkötése folyamatban van.
A támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó határidő 2020. június 30.
- A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)
Kormányrendelet alapján 2017. augusztus 10-én benyújtott, a Budapest XXIII. kerület,
Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalmozgás helyreállítása projekt keretében,
közbeszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést kötöttünk a SYCONS Kft-vel
2019. augusztus 1-én. A hézagos cölöpfal építésével kialakításra kerülő partfalstabilizáció
kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárult. A
támogatás elszámolásának határideje 2020. február 6.
- Budapest XXIII. ker. Soroksár Orbán utca (196556/6 hrsz – Á32 átemelő között)
ivóvízellátásának kiépítésére vállalkozási szerződést kötöttünk 2019. december 19-én. A
munkaterület átadás 2020. január 14-én megtörtént, a kivitelezés folyik.
- Budapest XXIII. kerület Tárcsás utcában (Grassalkovich út szervízútja és Templom utca
között) útfelújítási és új csapadék csatorna építésével kapcsolatos kivitelezési munkák
tárgyában vállalkozási szerződés megkötése van folyamatban. A teljesítési határidő: 2020.
április 30.
Köztisztaság, illegális szemétszállítás:
Probléma helyszíne

Probléma

Intézkedés

Meddőhányó utca
Fűzfa köz
Fatimai köz melleti
közterületen
Szentlőrinci út

Illegális szemét lerakás
Illegális szemét lerakás

elszállításra került
elszállításra került

Illegális szemét lerakás

elszállításra került

Kidőlt fa

elszállításra került

Sebész utca és Domonkos
utca sarkán (a saroktól
mindkét irányban amíg tart
a sövény)

Fekete hulladékos zsákok, gondozatlan, szemetes
növényzet

Zsákok
elszállítása

Zománc u. 1.

Út mellett gaz

közútkezelőt
értesítettük

Rézöntő u. 10.

egy zsák háztartási szemét van lerakva.

elszállításra került

Arany János utca - Hősök
tere

Soroksár Arany János utca - Hősök tere
találkozásánál tehát nagyon frekventált helyen
található a fényképeken látható szemétkupac,
elszállításra került
amelyet a környéken lakók szerint néhány hete tettek
le, elmondták, hogy rendszeresen raknak ott le
illegálisan hulladékot.
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Tusa utca és Horgászpart
sarkán.

Kérjük szíveskedjenek megszüntetni az illegális
szemétlerakó helyet

elszállításra került

Szociális fa:
A 2020. év 4. hetében elkezdtük a szociális fa igény kiszállítást, mely terveink szerint
folyamatosan február végig fog tartani.
IX..
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.

X.
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.
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. január 27.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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