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Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester jogosult
döntést hozni.


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.
Polgármester
Karácsonyi jókívánságokat küldtem Soroksár lakosainak, 2020. december 23-án.
2021. január 4-én megkezdtük a munkát a Hivatalban.
Január 11-én Csatári János, parasoportolónak adtam át azt az aranyérmet, amelyet az online Parakarate Európa-bajnokságon szerzett.
Január 11-én online jelmezversenyt hirdettünk a farsangi időszakra. Az eredményeket február 15-én
hozzuk nyilvánosságra.
Január 12-én Dunaharasztin jártunk, ahol dr. Szalay László polgármesterrel egyeztetést folytattunk
az M0-autópályát és a Haraszti utat összekötő tervezett főút kapcsán a szükséges további lépésekről.
Január 13-án felhívást intéztem a kerületi lakosokhoz, hogy az extrém hideg időjárás okán
figyeljünk a rászoruló szomszédokra, ismerősökre.
Január 14-én ismét online fogadóórát tartottam.
Január 19-én Fuchs Gyula alpolgármesterrel megemlékeztünk a kitelepített magyarországi
németekről a Vasútállomásnál.
Január 20-án a „Drakula-házban” jártunk, hogy felmérjük, milyen belső megoldásokra lesz szükség,
hogy egy minden igényt kielégítő többfunkciós közösségi házzá tudjuk átalakítani.
Január 21-én Soroksár idei első kisbabáját köszöntöttem egy kis ajándékcsomaggal.
Január 21-én ismét SOT ülést tartottunk.
Január 22-én A magyar kultúra napja alkalmából készítettünk egy videót, a Galéria 13-mal közösen,
ahol soroksári művészek mondják el, hogy mit jelent számukra a kultúra.
Január 27-én születésnapján köszöntöttük Schirlingné Drexler Annát, Soroksár díszpolgárát.

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 látták el az Osztály munkatársai.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.13.) önkormányzati
rendelet 2021. február 1. napjával hatályba lépett módosítását követően a Szervezési, Ügyviteli és
Személyzeti Osztály munkaügyi, személyügyi és jogi területen dolgozó munkatársai a továbbiakban
a Jogi és Személyzeti Osztály, az informatikai, szervezési és ügyviteli területen dolgozó
munkatársak pedig a Polgármesteri Kabinet szervezeti egységen belül végzik feladataikat.

III.
Rendészeti Osztály
A tájékoztatóval érintetett időszakban továbbra is az általános járőrszolgálatok során 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.
Az osztályunk munkatársai részéről intézkedés/ellenőrzés/figyelmeztetés/igazoltatás tárgykörben
870 esetben történt.
A járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben tárolt üzemképtelen gépjárművek
feltérképezésére és elszállítására. 14 db üzemképtelen gépjármű került feltérképezésre,
kiértesítésre.
Térfigyelői statisztika:
A térfigyelőink adatai alapján 62 esetben történt lakossági bejelentés, közterület felügyelőink 16
alkalommal tettek bejelentést, kamerán 21 esetben történt észlelés. Összesen 99 esetben történt
intézkedés az alábbiak szerint:
Intézkedések december 19-től a 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:

1
3
0
0
2
0
1
0
1
0
1
2
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
0
18

Január 1-től január 29-ig.
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
7
2
1
11
0
4
6
4
1
2
1
3
8
0
0
8
17
3
0
0
0
0
81

A rendőrség kérésére 4 alkalommal történt felvétel visszanézés.
Helyszíni bírság kiszabása 6 esetben történt, összesen 160.000, -Ft. értékben.
1 esetben éltünk feljelentéssel köztisztasági szabálysértés, 1 esetben pedig a közterületen
való vizelés miatt.
Közterület használattal kapcsolatos ügyek száma: 108 db
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Konténer -építőanyag tárolás: 10 db
Pavilon: 10db
Közterületen tárolt autó: 14 db
Egyéb: 74
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.13.)
önkormányzati rendelet 2021. február 1. napjával hatályba lépett módosítását követően az
Osztály "Rendészeti és Mezőőri Osztály" szervezeti egység megnevezéssel látja el feladatait.

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 látták el az Osztály munkatársai.

V.
Hatósági és Adóosztály
ADÓ ÜGYEK
Adóhatóságunk 2021. január 25-én Magyar Államkincstár előzetes ütemezésének
megfelelően elvégezte a 2020. évi zárási feladatokat az ASP Adó szakrendszerében. A zárást
megelőző folyamatokban - a hatáskör 2021. január 1-jétől való módosulása miatt teljesítettük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a gépjárműadó adatszolgáltatást. Adatot
szolgáltattunk egyrészt azon gépjárművekről, amelyek adóztatása 2021. január 1-jei állapot
szerint szünetelt, másrészt azon gépjárművekről, amelyek tekintetében az adómenetességet a
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § d), e), f), j) és k) pontja alapján
biztosította az adóhatóság.
Fenti adatszolgáltatáson túl a 2020. évi pénzügyi adatok egyeztetése, valamint a rendelkezésre
álló segédlet által kötelezően előírt további tételek ellenőrzése rendben lezajlott. A zárás során
eltérés, hiba nem merült fel. A Kincstár felé a zárási adatok tekintetében az adatszolgáltatást
határidőben teljesítettük.
A zárást követően 2021. január 26-án az évváltás/évnyitás feladtok elvégzése is megtörtént. A
telek- és építményadó vonatkozásában az adózási adatok részletes felülvizsgálatát követően
került sor a 2021. évi adótételek leterhelésére.
HATÓSÁGI ÜGYEK
Anyakönyvi ügyek
A tájékoztatóval érintett időszakban 12 házaságkötésnél kűködtek közre az
anyakönyvvezetők, melyből 4 esküvő a Grassalkovich út 170. épületben, 8 a Díszteremben
(Hősök tere 13.) történt. A Grassalkovich úti kis házasságkötő teremben – a hivatali helyiség
kis alapterülete miatt - kizárólag 4 fős esküvők tartása engedélyezett (házasulandó pár, 2
tanú).
Pandémia miatt a 1,5 méteres védőtávolság megtartatása, illetőleg a maszkviselés
szabályainak betartatása érdekében a Rendészeti Osztály munkatársai nyújtanak segítséget.
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Valamennyi házasságkötést követően mind a terem, mind pedig a használt eszközök
fertőtlenítése megtörténik.
Helyi támogatás
A Képviselő-testület várhatóan 2021. évben is biztosít költségvetési forrást a lakosság helyi
támogatás iránti kérelmeinek teljesítéséhez a hatályos helyi rendeletünk értelmében.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, határideje
2021. január 31. A mai napig 15 db kérelem került átvételre, az eddig támogatásként igényelt
összeg összesen 20.000.000,- Ft.
Kereskedelmi, ipari ügyek
Az elrendelt veszélyhelyzet, és ezzel összefüggésben a további korlátozó intézkedések miatt
jelentősen növekedett a kereskedelmi egységek részéről érkező nyitvatartási idő módosítására
vonatkozó bejelentések száma.
2021. január 1-jével bevezetésre került és pilot üzemben elindult az Országos Kereskedelmi
Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR). Az OKNYIR rendszer fejlesztői és az eddig használt
közhiteles nyilvántartó rendszer (GovCenter) üzemeltetői dolgoznak a két nyilvántartás
összehangolásán, valamint a 2021. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások miatti
módosításokon. A kereskedelmi és ipari hatóság folyamatosan áll át az új nyilvántartási
rendszerre. Az átállás, és a jogszabályváltozások miatt az ügyintézők folyamatosan ellenőrzik
az OKNYIR-ban a vállalkozók és az üzletek adatainak helyességét, illetőleg rögzítik, pótolják
a hiányzó adatokat.

VI.
Városüzemeltetési Osztály
A tájékoztatóval érintetett időszakban az alábbi munkák, feladatok kerültek elvégzésre.
Épületkarbantartási feladatok
Eddig elvégzett munkák:
- A Budapest XXIII. kerület Templom u 10. szám alatti, I sz Összevont óvoda tag
óvodájában (hrsz:184858) kiszakadt ablak cseréje
- A Budapest XXIII. kerület szociális és gyermekjóléti intézmény Rézöntő u. 22.
(hrsz:184719/1 bölcsődében WC tartály és lyukas vízvezeték cseréje
- A Budapest XXIII. kerület Csillag u. 1. I.sz. összevont óvoda tagóvodájában
(hrsz:183794) WC tartály cseréje
- A III. sz. Összevont Óvoda Béke u. 36. sz. alatti tagóvodájában (hrsz:183401) félköríves
ablak üvegének cseréje.
- Az I. sz. Összevont Óvoda Csillag u. 1. sz. alatti tagóvodájában trafós izzó csere, bejárati
ajtó vasalati zár cseréje
- A II. sz. Napsugár Óvodában lépcső csúszásgátlóval való ellátása
- A Táncsics Mihály Művelődési ház (Grassalkovich út 122-124.) bejáratánál lámpa
szerelése
- SZGYI (Grassalkovich út 104) szám alatti intézményben WC és zuhanyzó dugulásának
elhárítása
- Gyermekorvosi rendelő (Dinnyehegyi köz 1.) kiszakadt bejárati ajtó helyreállítása
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Mélyépítés
Folyamatban van a talajmechanikai szakvélemény elkészítése a Táncsics Mihály utca és
Erzsébet utca kereszteződésénél található földrézsű állapotára vonatkozóan.
Köztisztasági munkák
Hulladékszállítás
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 munkatársainkkal.
2020. december 17 – 2021. január 25.
1. Az FCC Magyaroroszág Kft. mérési jegyzőkönyve szerint összesen 7250 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. Közös legelő dűlő,
3. Nagykőrösi út,
4. Vecsés út,
5. Ugarszél utca,
6. Templom utca,
7. Temető sor,
8. Túri István út,
9. Vízisport utca
(a felsorolás nem teljeskörű).
Foglalkoztatási adatok
Szeptember hónapban 6 közfoglalkoztatotti státuszból 5 főt foglalkoztattunk. Közülük 2 fő
önkormányzati intézménybe volt kihelyezve, 3 fő pedig a közterületeken végzett munkát.
Szabálysértési eljárás alá vont személy nem volt, a bíróság által kiközvetítettek száma 5 fő.
Őket foglalkoztatjuk.
December 7. napja óta egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül alkalmi munkavállalókat
foglalkoztatunk napi 6 órában. E foglalkoztatási forma keretében naponta 4-5 fő dolgozott:
árkokat takarítottak, szemetet- és falevelet szedtek közterületeinken. Az időjárási
körülmények miatt eddig csak január első hetében történt munkavégzés.

VII.
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály

-

-

Vagyonkezelés
Szerződést kötöttünk két Völgyhajó utcában található ingatlan tulajdonosával az utca
szélesítéséhez szükséges közterület kialakítása és önkormányzat tulajdonába kerülése
céljából
Adásvételi szerződést kötöttünk a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan további
218/13500 tulajdoni hányadára
Megkezdtük a Budapest-Belgrád vasútvonal kerületi szakaszán tervezett különszintű
vasúti átjáróhoz kapcsolódó közúthálózat kialakításához szükséges kb. 120 ingatlan
szabályozásának, megvásárlásának előkészítését
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-

-

-

-

-

Beruházás
A Kormány 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatában, egyes települési önkormányzatok
kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása címmel döntött Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak
támogatásáról, mely szerint Önkormányzatunk 4 500 000 000 forint összegű, vissza nem
térítendő támogatást kapott.
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, Soroksár fejlesztési programelemek
előkészítési feladatai megvalósítása érdekében Önkormányzatukat 889 000 000 forint
összegű támogatásban részesítette.
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm.
rendeletben értelmében - a jövőbeni együttműködést támogatva, egyeztetések folynak a
Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. által, az Önkormányzat részére nyújtandó tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri, valamint járulékos
közbeszerzési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.
A magasépítési-, és mélyépítési fejlesztési programelemek tekintetében a tervezési
feladatokra kiírandó közbeszerzési dokumentáció műszaki részének összeállítása befejező
szakaszban van.
Elkészült a Hősök tere vasút felőli végének településrendezésére, kerületközponti
funkcióinak elhelyezésére, megközelítésére (forgalom, parkolás, tömegközlekedés, stb)
vonatkozó tanulmányterv-, és fejlesztési koncepció, mely az új intézményi városközpont
beépítését hangolja össze a Hősök tere többi részével.
A 2019. évi Budapesti Útépítési Program kivitelezése befejeződött, a projekt keretében
Soroksár 15 utcája kapott szilárd burkolatot. A GF/JSZF/103/3/2019 számú támogatási
szerződés IV. pontja szerint, a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban
felmerült valamennyi költség tekintetében összeállított pénzügyi elszámolás és szakmai
beszámoló 2020. november 25-én benyújtásra került a Miniszterelnökséghez.
A Miniszterelnökség Biztosi Titkársági Főosztálya SZKMB/8/1 (2021) iktatószámon
2021. január 27-i keltezéssel hiánypótlási felhívást küldött részünkre, melynek teljesítése
folyamatban van.
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. Önkormányzatunk a GF/JSZF/364/5 (2020) számú Támogatási
Szerződés 2. pontjában rögzített feltételeket határidőben teljesítette, ezért a támogatási
összeg 2020. 11.05. napján kifizetésre került részünkre. A Kbt. Harmadik Rész 115. §
szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásával, „Budapest
Karmazsin utca útépítés és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyú vállalkozási
szerződést kötöttünk a HE-DO Kft-vel 2020. október 21-én. A kivitelezés teljesítési
határideje 2021.06.30. A munkaterület átadása 2020.10.29-én megtörtént, a kivitelezési
munkálatok megkezdődtek, majd a téli időjárás beálltával a munkálatok ideiglenesen
szünetelnek.
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. Önkormányzatunk a 2020.
szeptember 22-én megküldött ajánlattételi felhívással indított, a Kbt. Harmadik Rész
szerinti nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó, 115. § szerinti
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hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményeként, a kivitelezésre irányuló
vállalkozási szerződést kötött a ZÖFE Kft-vel 2020. 10. 21-én. A teljesítési határidő:
2021.05.31. A munkaterület átadás 2020. 11. 03-án megtörtént, a kötélrendszerű játszóvár
kihelyezésre került. A kivitelezési munkálatok a téli időjárás beálltával ideiglenesen
szünetelnek.
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 szerződést
kötöttünk 2020. 10. 20-án. Leszállításra került a HÉV jegypénztár épületében kialakítandó
akadálymentes WC helyiségcsoport kiviteli tervdokumentációja, melyet a kivitelezés
megindítása érdekében megküldtünk a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Üzemeltetési
Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály részére, az üzemeltetői
nyilatkozat kiadásra került. A munkakezdéssel kapcsolatos körülmények megteremtése
végett a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztálya 2021.01.26-án
gondoskodott a forgalmi épület pénztár helyiségének kiürítéséről.
Az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
IV/2268/2020/EGST
számú
támogatói
okirattal
támogatásban
részesítette
Önkormányzatunkat, fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztés
megvalósítására. Önkormányzatunk a saját forrásával kiegészített támogatásból
nőgyógyászati kolposzkóp, látótérvizsgáló, szemészeti CT, középkategóriás UH készülék,
RTG vizsgáló készülék, digitális leletező rendszer (munkaállomás), fogászati
alapellátáshoz szükséges CHIRANA eszközök, valamint fogászati szakellátáshoz
szükséges intraorális rtg. készülék orvosi eszközöket kíván beszerezni. Az eszközök
beszerzésére megindult a közbeszerzési eljárás, az orvostechnikai szakértői feladatok
ellátására megbízási szerződést kötöttünk H-PROFICON Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-vel.

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
-

Dunaharaszti város polgármesterével, illetékes szakembereivel egyeztetést folytattunk az
M0-autópályát és a Haraszti utat összekötő tervezett főút kapcsán a szükséges további
lépésekről.
Részt vettünk a Budapest Főváros területfejlesztési program 2021-2027 tervezetének
bemutatása céljából megrendezett, MS Teams kommunikációs csatornán megtartott online
egyeztetésen. A konferencián bemutatásra kerültek a fővárosi terület- és
településfejlesztési dokumentumok hierarchiája, a készülő Fővárosi Területfejlesztési
Program kidolgozását meghatározó tervezési körülmények, befolyásoló külső tényezők,
valamint a Program korábban megküldött társadalmi egyeztetési anyagának struktúrája.
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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 Polgármesteri Hivatal – éves ellenőrzési terven felüli –
ellenőrzésének lefolytatása valósult meg. Jelenleg az elkészített jelentéstervezet érintettekkel
történő egyeztetése, valamint a 2020. évről szóló éves ellenőrzési jelentés elkészítése van
folyamatban.
Az előterjesztés tájékoztatóként került beterjesztésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 81. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2021. február 1.

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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