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Ismét Tóth Csaba, az MSZP–Párbeszéd 

jelöltje szerezte meg a legtöbb szavaza-

tot a Zugló nagy részét magában foglaló 

8. számú egyéni országgyűlési válasz-

tókerületben április 8-án. Az újravá-

lasztott szocialista politikus valamivel 

több mint 12 százalékkal előzte meg 

fideszes kihívóját. Tóth Csaba országy-

gyűlési képviselőként szeretné elérni, 

hogy más kerületekhez hasonlóan Zug-

lóban is legyenek állami fejlesztések, 

emellett valósuljon meg a Bosnyák tér 

és a belváros közötti kötöttpályás köz-

lekedés, illetve épüljön meg a kerület 

városközpontja. Továbbra is kiemelten 

kívánja kezeli a nehéz helyzetben lévő 

zuglóiak segítését, a közbiztonság javí-

tását, az önkormányzati intézmények 

fejlesztését és felújítását. Az Alsórákos 

városrészt magában foglaló 13. számú 

országgyűlési egyéni választókerület-

ben sincs változás, ahol Szatmáry Kris-

tóf, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte meg 

a képviselő-választást.      3. és 6.  oldal

Régi-új parlamenti képviselők

József Attila egykori lakása, a Korong 

utca 6. számú ház előtti tér adott ott-

hont idén is a negyedik alkalommal 

megrendezett Zuglói VersPikniknek.  

Az egész napos programon a meghívott 

előadók mellett felléptek a kerületi mű-

vészeti csoportok és iskolák tehetséges 

fiataljai, valamint a hazai költészet leg-

ígéretesebb alakjai is. A kulturális fesz-

tiválon az érdeklődők megismerkedhet-

tek egyebek mellett a Móra, a Pagony és 

a Parnasszus kiadó újdonságaival, illet-

ve a Herminamező Polgári Köre – 1990 

kiadványaival. 
9. oldal

VersPiknik 

Valamennyi testvérváros önálló csa-

pattal képviseltette megát az idei 

Varga Zoltán-emléktornán. A döntőt  

a Ferencváros és az MTK játszotta,  

a mérkőzést 2-0-ra a zöld-fehérek nyerték.  

A harmadik az Ikarus BSE, a negyedik 

pedig az UTE lett. A kerület reprezen-

táns sportegyesülete, a BVSC az ötödik 

helyen zárta a versenyt.         15. oldal

Varga-emléktorna
Farkas Nóra 18 esztendős zuglói 

diák táncprodukciójával nyerte meg  

a II. Zuglói Tehetségkutató Versenyt.  

A második helyre Danyi Erik electric 

boogie előadását, a harmadikra pedig 

egy fiatal táncművész, Borka Zsombor 

szavalatát rangsorolta a zsűri. A verseny 

résztvevői az önkormányzati rendezvé-

nyeken is fellépnek majd.              8. oldal

Tehetségkutató

Lapok
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Az iskolai és az internetes zakla-

tásról tartott előadást a Móra Fe-

renc Általános Iskolában Sebőkné 

Barad Márta. A bűnmegelőzési 

előadó a szülők és a gyermekek fi-

gyelmét is felhívta a veszélyekre, 

illetve arra, hogyan ismerhető fel, 

ha egy gyermek zaklatás áldozata, 

és mit tehetnek ebben az esetben 

a felnőttek. 

A technika fejlődésével az online tér-

ben egyre fiatalabb korban egyre több 

veszélynek vannak kitéve a gyerekek: 

közösségi oldalakon, online játékok so-

rán, de még zárt chatfórumokon is vál-

hatnak zaklatás áldozatává. 

Ezek kontrollálásához akár kémprogra-

mot is telepíthetnek a szülők a gyermek 

telefonjára vagy számítógépére, de ha ez 

kiderül, bizalomvesztéssel járhat a fel-

nőtt felé – mondta Barad Márta, aki in-

kább azt javasolta, a szülők építsenek ki 

egy olyan bizalmi, baráti légkört, amely 

lehetővé teszi, hogy legalább az elején  

a gyerek velük együtt használja ezeket az 

oldalakat. Tanácsokkal, ötletekkel megta-

nítható nekik a biztonságos netezés.

Ha a gyerek viselkedése megváltozik, 

magatartása romlik, vagy esetleg visz-

szahúzódóbb lesz, gyengül a tanulmá-

nyi eredménye, gyakran megbetegszik, 

kerülik egymást az addigi barátaival, 

a szülőnek gondolnia kell arra, hogy 

gyermeke esetleg zaklatás áldozata, 

vagy éppen ő maga a zaklató. Mind-

két esetben kérhető segítség a helyi  

körzeti megbízottól.                                   Fkk  

Eifert János zuglói fotóművész  

75. születésnapja alkalmából nyílt 

fotókiállítás a Stefánia Galériá-

ban április 5-én.

Az életmű-kiállítást Ertl Péter, a Nem-

zeti Táncszínház igazgatója nyitotta 

meg, aki emlékeztetett: Eifert János 

1968-ban nyert először fotópályáza-

tot. A fotóművész 75. születésnapjára 

rendezett kiállítás az azóta eltelt ötven 

év eredményeit mutatja be. A tárlaton 

felsorakoztatott képek az alkotó szé-

les körű érdeklődéséről tanúskodnak, 

melyek között egyaránt megtalálhatók  

a természetet, az emberi testet és a tán-

cot bemutató alkotások. 

Ertl Péter szerint Eifert János táncfotói 

attól egyediek, hogy magukban hor-

dozzák a tánc dinamizmusát, azonban 

mégis lehetőséget adnak a részletek 

megszemlélésére, így a képein a táncos 

és a tánc is látható.

A megnyitót követően az érdeklődők 

Eifert János tárlatvezetésével ismer-

kedhettek meg az alkotásokkal, ame-

lyek között ott volt a fotóművész leg-

frissebb képe is. 

   PaD

Így ismerhetjük fel, ha zaklatják a gyereket

Jubileumi fotókiállítás 

Olvasóink az eddiginél több képet is láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek online galériáit az írások mellett található QR-kóddal érhetik el. Szakmák éjszakája
Harmadik alkalommal rendezték meg a „Szak-

mák éjszakája” című programot, amelynek 

részeként az ország 166 településén összesen 

4500 rendezvény várta az érdeklődőket. Zug-

lóban elsősorban a Budapesti Műszaki Szak-

képzési Centrumhoz tartozó intézményekben  

– a Petrikben, a Wesselényiben, az Egressy Gábor-

ban és  a Neumannban – zajlottak a programok. 

Ez utóbbi zuglói középiskolában nemcsak 

az iskola közössége, a tanárok és a diákok 

mutatták be az intézmény profiljához tartozó 

szakmai képzéseket és lehetőségeket, hanem 

az iskolával partneri kapcsolatot ápoló cégek is 

ízelítőt adtak abból, hogy a jól képzett diákokra 

milyen jövő várhat. Április 13-án 18.00–22.00 

között azonban a szakmai programok mellett 

közérdekű előadások is vártak az érdeklődők-

re. A Neumannban például a Magyar Esport 

Akadémia képviselői tartottak előadást arról, 

hogy miként lehetünk fogyasztói és haszonél-

vezői, nem pedig rabjai a számítógépes játé-

koknak. Ez utóbbi nemcsak az informatika iránt 

érdeklődő gyerekeknek és szüleiknek, hanem 

minden fiatalnak érdekes téma lett volna, ám 

érthető módon a fent említett zuglói középisko-

lákban a Szakmák éjszakáján elsősorban azok 

a 6–8.-os diákok és szüleik 

voltak többségben, akik az 

adott iskola profilját kíván-

ták megismerni.          Riersch

Harminc év munkáiból nyílt tárlat

Élet-Képek-Emlékek, Válogatás há-
rom évtized képeiből címmel nyílt meg 
Morschhauser Miklós akvarellfestő 
tárlata a Zuglói Civil Házban pénteken.

Kéri György skót dudás előadását 
követően a kiállítást Hucskó Má-
ria, a Kassák Alkotóművészek Tár-
sasága Egyesület elnöke nyitotta 
meg, aki beszédében hangsúlyozta, 
Morschhauser Miklós témái, kom-
pozíciói, színei békét, optimizmust, 
nyugalmat sugallnak,  képei egyik fő 
mondanivalója pedig a hazaszeretet.

A tárlatnyitón a művész és unokája, 
Komáromi Eszter is verssel kedveske-
dett az érdeklődőknek. A hónap végé-
ig látogatható kiállításon zuglói villákat, 
kastélyokat és várakat, tájképeket, 
portrékat, templomokat megörökítő 
alkotások sora tekinthető meg.     PR

Beiratkoztak

A 2018–19-es tanévben 40 osztály-
ban kezdik meg tanulmányaikat az 
elsősök, kettővel kevesebben, mint 
az idei iskolaévben. Változatlanul két-
két nemzetiségi és egy logopédiai 
osztály indul a kerületben. Április ele-
jén 1002 gyereket írattak be általános 
iskolába, de számuk az iskolaév kez-
detéig még változhat – tájékoztatott 
a Közép-Pesti Tankerületi Központ.
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– Köszönöm azoknak a zuglóiaknak 

a támogatását, akik április 8-án ismét 

bizalmat szavaztak nekem, illetve az 

MSZP–Párbeszéd listájára voksoltak – 

emelte ki Tóth Csaba. –  Az ő érdemük, 

hogy listán, országos szinten az MSZP–

Párbeszéd a XIV. kerületben kapta a leg-

több szavazatot, egyéniben pedig a bal-

oldali jelöltek közül a második legjobb 

eredményt érhettem el – tette hozzá  

a szocialista politikus.

Tóth Csaba azt is elmondta, hogy négy 

évvel ezelőtt három százalékkal, most 

viszont már 12 százalékkal győzte le 

fideszes kihívóját, és Zugló mind a 64 

szavazókörében az első helyen végzett. 

 – Büszke vagyok rá, hogy ilyen erős fel-

hatalmazást kaptam a kerület lakóitól 

munkám folytatásához – jegyezte meg  

a képviselő, hozzáfűzve: számára  

a politika mindig a hétköznapi emberek 

problémáinak a megoldásáról szólt. En-

nek megfelelően tevékenykedett Zug-

lóban az elmúlt időszakban, és ennek 

szellemében kívánja folytatni a munká-

ját ebben a ciklusban is.  

Támogatás

– A parlamentben továbbra is képvisel-

ni fogom a kerület lakóinak az érdekeit 

a Zuglóra kiterjedő ügyekben, legyen 

szó a Városligetet vagy éppen a Puskás 

Ferenc Stadiont, illetve annak környé-

két érintő kormányzati beruházásokról 

– fejtette ki Tóth Csaba, kiemelve: to-

vábbra is nagyon fontosnak tekinti Zug-

ló infrastrukturális fejlesztését, ugyanis 

a Bosnyák teret a belvárossal összekö-

tő kötöttpályás közlekedés kiépítése az 

egyik alapfeltétele a kerületi városköz-

pont megvalósításának. 

– A céljaim között szerepel az is, hogy 

ebben a ciklusban más kerületekhez 

hasonlóan már Zugló is részesüljön  

a kormányzati fejlesztésekből, mert 

jól látható, hogy azok a budapesti kör-

zetek, amelyek ilyen forráshoz jutot-

tak, óriásit léptek előre – magyarázta 

a szocialista képviselő annak a remé-

nyének hangot adva, hogy a következő 

négy évben a kormányzat végre elismeri  

a városrész erőfeszítéseit, és valamilyen 

formában hozzájárul Zugló fejődéséhez.

Fejlesztések

– Fejlesztéspárti vagyok – nyilatkozta 

Tóth Csaba, kiemelve: éppen ezért to-

vábbra is aktívan közreműködik a ke-

rületi beruházások megvalósításában, 

mert tapasztalatai szerint az invesztíció 

nemcsak egy szűk területre vonatkozik, 

hanem annak környezetére is pozitív 

hatással van. Ezért is tekinti fontosnak 

a városközpont megépítését, mert az 

katalizátorként hatna a Bosnyák tér és 

környékének fejlődésére. 

A politikus arról is beszélt, hogy a Pil-

langó, illetve a Csertő park felújítását, 

valamint a Csertő parki gyermekor-

vosi rendelő renoválását követően 

tovább folytatják a kerületi önkor-

mányzati intézmények és közterüle-

tek rendbetételét. Ez utóbbi megvaló-

sítására a képviselő-testület döntése 

alapján évente több mint egymilliárd 

forint áll rendelkezésre. 

– A közterületek fejlesztését továbbra is 

közösségi tervezés előzi meg, mert fon-

tosnak tartjuk, hogy az valósuljon meg, 

amit az ott élő emberek szeretnének – 

hangsúlyozta Tóth Csaba. 

Közbiztonság

– A kerület zöld jellegének erősítésén, 

valamint az önkormányzati intézmé-

nyek korszerűsítésén túl továbbra is 

kiemelt feladatként kezeljük a nehéz 

helyzetben lévők zuglóiak segítését és 

a közbiztonság növelését – magyarázta 

Tóth Csaba. – Nagyon szeretnénk végre 

elindítani a bérlakásépítési programot, 

amelynek megvalósításához a képvi-

selő-testület – a szocialista frakció kez-

deményezésére – már megtette az első 

lépéseket – fejtette ki a képviselő. 

Az MSZP-s politikus szerint Zuglóban 

tovább bővítik a térfigyelő rendszert, 

fejlesztik a kamerahálózatot. Emellett 

folytatják a Szomszédom a rendőr! prog-

ramot és a felvilágosító előadásokat is.  

A képviselő arról is szólt, hogy azokon  

a zuglói közterületeken, amelyeken fizet-

ni kell a parkolásért, az ellenőrök folya-

matos jelenléte miatt sokkal alacsonyabb  

a gépjárműfeltörések és -lopások száma. 

Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a kerület-

ben nagymértékben javult a közbizton-

ság és jelentősen csökkent a regisztrált 

bűncselekmények száma – jelentette  

ki Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyű-

lési képviselője.

Papp Dezső

Ismét Tóth Csaba, az MSZP–Párbeszéd jelöltje szerezte meg a legtöbb szavazatot a Zugló nagy részét magában foglaló 8. számú egyéni ország- 

gyűlési választókerületben április 8-án. Az újraválasztott szocialista politikus valamivel több mint 12 százalékkal előzte meg fideszes kihívóját. 

Tóth Csaba országgyűlési képviselőként szeretné elérni, hogy más kerületekhez hasonlóan Zuglóban is legyenek állami fejlesztések, emellett va-

lósuljon meg a Bosnyák tér és a belváros közötti kötöttpályás közlekedés, illetve épüljön meg a kerület városközpontja. Ezen túlmenően tovább-

ra is kiemelten kívánja kezelni a nehéz helyzetben lévő zuglóiak segítését, a közbiztonság javítását, a kerület zöld jellegének erősítését, valamint  

az önkormányzati intézmények fejlesztését és felújítását. 

Továbbra is Tóth Csaba képviseli Zuglót a parlamentben
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (8.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási 
ügyek (nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek, telkek)

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  épü-
letében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.  Pénztári 
nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben sze-
mélyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zug-
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. 
Budapest Pétervárad u.11-17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az 
ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az 
ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás 
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Pétervárad. u. 2., 
Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu  
• www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcímigazolvány 
ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélka-
pu, vezetői engedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) 
Korm. rendelet mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

SZERDA 8.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő 
vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfoglalásra a  
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. 
• A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri irodán, 
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Horváth Zsolt
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

Jegyző

Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

Tóth Csaba 
(8. OEVK)
Előzetes 
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-616-86-82

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112 • e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557 • e-mail: balazs.tildy@gmail.com

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-512-6780 • e-mail: bitskey.bence@zuglo.hu

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245 • e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559 • e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon, vagy e-mailen történő előzetes egyeztetést követően. 
Telefon:  06-70-624-46-75 • e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon: 06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka • Párbeszéd

Polgármesteri Hivatal
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen.

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766 •  
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469 • e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961  
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com 
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János • Jobbik

Budapest, Komócsy u. 5.
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102 • e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069 • e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu
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Zugló Önkormányzata még 2016-ban 

jelentkezett a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium által kiírt, Nemzeti Szabad- 

idős – Egészség Sportpark Programba. 

A sikeres pályázatról idén márciusban 

értesítették a kerületet.

– A helyi lakosság létszámával arányo-

san lehetett pályázni kültéri fitneszpar-

kok kiépítésére – tájékoztatta lapunkat 

Andrasek Rita, az önkormányzat pályá-

zati csoportjának vezetője. – Mivel Zug-

ló vezetése valamennyi generáció szá-

mára szeretne az egészséget megőrző, 

a mozgásban gazdag életmódhoz méltó 

körülményeket, sportolási lehetősége-

ket biztosítani, a korábbi igé-

nyeknek megfelelően és 

az előzetes helyszín-

bejárások után 

nyolc területet 

is javasolt: 

a Kassai teret (C), az Újvidék teret (B), 

a Rákosszeg parkot (C), a Balázs parkot 

(D), a Zsálya parkot (D), a Bagolyvár 

utca 5. szám mögötti parkot (D), a Rá-

kosmezei teret (B) és a Kerékgyártó utca 

végénél lévő füves részt (B).

A program során négy-

féle típusú (A, B, C, D) 

sportparkra lehetett 

pályázni. Ezek felsze-

reltségükben és területi 

igényükben különböz-

nek egymástól. A kivitele-

zéshez az önkormányzat-

nak mindössze a megfelelő 

állapotban lévő helyszíne-

ket kellett biztosítania, illetve 

a két területre – a Zsálya 

parkba és Bagolyvár 

utca mögé – pluszban 

igényelt, egyenként 

200 méter hosszú 

és 125 centi széles 

futókőr önrészét, 

8 890 000 forintot.

– A kivitelezők már 

áprilisban megkez-

dik a helyszínek fel-

mérését – ha valamelyiket nem találják 

alkalmasnak, áttehető máshová az oda 

tervezett sportpark –, ezért bízunk ab-

ban, hogy a közel 90 darab, eddig csak 

konditeremben elérhető eszköz telepí-

tése is megtörténik idén.  

A berendezések karban-

tartását a Zuglói Zrt. 

végzi majd – tette 

hozzá Andrasek 

Rita, akitől azt is 

megtudtuk, a kerületben már működik 

két kültéri fitneszpark: a Zsivora park-

ba az önkormányzat, az Ilosvai Selymes 

térre pedig a főváros telepített hasonló 

eszközöket. 

Csakúgy, mint azokat, a most készülő, 

gumiburkolattal ellátott sportparkokat 

is ingyen és korlátozás nélkül használ-

hatja majd a lakosság.  Az új helyszí-

nekre az önkormányzat sportért felelős 

szakemberei versenyeket és szabadidős 

programokat is szeretnének szervez-

ni a különböző korosztályok számára,  

de a mindennapos testnevelés biz-

tosításához a helyi iskolák köré-

ben is népszerűsíteni akarják  

az eszközöket.  

Forrai-Kiss Krisztina 

Ingyenes kondiparkok épülnek Zuglóban 
Nyolc helyszínre telepítenek kültéri fitneszeszközöket a kerületben.  A sportparkokban lesznek húzódzkodásra, tolódzkodásra, fekvőtámaszo-

zásra, has- és hátizom-erősítésre, létramászásra, lépcsőzésre és függeszkedésre alkalmas berendezések, illetve két területen futópálya is épül.  

A kivitelezés várhatóan már idén megkezdődik.

A sportparkok felszereltsége

A típus B típus C típus D típus 

Min. alapterület (m2) 40 70 90 150

Talajburkolat gumi gumi gumi gumi 

Min. eszközszám (db) 5 7 8 15

Sportolási lehetőségek 
húzódzkodás, tolódzkodás,  
fekvőtámasz, hasizom-erősítés, 
hátizom-erősítés 

húzódzkodás, tolódzkodás,  
fekvőtámasz, hasizom-erősítés,  
hátizom-erősítés, létramászás,  
lépcsőzés, függeszkedés

húzódzkodás, tolódzkodás,  
fekvőtámasz, bordásfal, hasizom- 
erősítés, hátizom-erősítés, lépcsőzés, 
függeszkedés

húzódzkodás, tolódzkodás, fekvő-
támasz, hasizom-erősítés, hátizom- 
erősítés, létramászás, lépcsőzés, 
függeszkedés, párhuzamos korlát 
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– Köszönöm azoknak az alsórákosiak-

nak a támogatását, akik április 8-án 

mellém álltak, illetve a Fidesz–KDNP 

listájára szavaztak – hangsúlyozta 

Szatmáry Kristóf, hozzátéve: Zuglóban 

ugyan nem nyert, de most két százalék-

kal jobb eredményt ért el, mint négy 

évvel korábban. Ez szerinte a munkája 

elismerése. 

– A kerület politikailag megosztott, ezért 

továbbra is azon leszek, hogy megőriz-

zük Alsórákos nyugalmát – jelentette ki 

a fideszes politikus, majd arról beszélt, 

hogy folytatják körzetében a térfigyelő 

kamerák telepítését. Emellett megpró-

bál az önkormányzatnál közbenjárni 

Alsórákos útjainak rendbetétele ügyé-

ben és a terület tömegközlekedésének  

a javítását is szorgalmazni fogja.

– Támogatom a Mogyoródi úti sportte-

lep további korszerűsítését – hangsú-

lyozta Szatmáry Kristóf. – Szeretném, ha 

olyan beruházások valósulnának meg, 

amelyek a közösségi programok célja-

it szolgálják – fűzte hozzá a képviselő. 

A politikus azt is nagyon fontosnak tart-

ja, hogy rendeződjön a Bosnyák téri vá-

rosközpont ügye.  

– Én olyan megoldást szeretnék, amely-

nek eredményeként nemcsak egy pláza 

jönne létre, hanem a lakosság céljait 

szolgáló közösségi terek is épülnének 

– fejtette ki Szatmáry Kristóf, Zugló 13-

as választókerületének fideszes ország- 

gyűlési képviselője.              

 Papp Dezső

Szatmáry Kristóf marad Alsórákos országgyűlési képviselője
Újra Szatmáry Kristóf, a Fidesz–KDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot az Alsórákos egy részét is magá-

ban foglaló 13. számú egyéni országgyűlési választókerületben április 8-án. 

Fókusz
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A Magyar Református Egyház Egyete-

mes Konventje 1903-ban határozta el, 

hogy Budapesten, a Kálvin téren Kálvi-

neum néven székházat építtet, amely-

ben a felekezet minden fontos szervezeti 

egysége helyet kap. A tervet nem min-

den egyházi vezető támogatta, mert an-

nak megvalósítása egymillió koronába 

került volna. Miután a székház legfőbb 

szorgalmazója, Hegedüs Sándor főgond-

nok 1906 decemberében elhunyt, a Kál-

vin téri építkezés lekerült a napirendről.

Jeligés tervpályázat

A kedvezőtlen előzmények után az Egyete-

mes Konvent 1907. április 11-én határozott 

a székház felépítéséről. Ekkor már csak  

a központi egyházi intézmények befogadá-

sára alkalmas létesítményben gondolkoztak. 

A terv megvalósítására a konvent 500 

ezer korona kölcsönt vett fel az Országos 

Közalaptól és báró Bánffy Dezső elnök-

letével építtető bizottságot hozott létre.  

A testület a zsinati székház számára  

a Thököly út – Szabó József utca sarkán 

lévő, jól megközelíthető telket szemelte 

ki. Mire azonban a hitelt megkapták, az 

ingatlan elkelt, így egy utcával arrébb, az 

Abonyi utca – Szabó József utca keresz-

teződésénél lévő 422 négyszögöles telket 

vásárolták meg 42 ezer koronáért. 

A konvent a székházra jeligés tervpá-

lyázatot írt ki. A felhívásra 19 pályamű 

érkezett. A bírálóbizottság Hajós Alfréd 

és Villányi János „Erős várunk” mottójú 

pályaművét találta a legjobbnak, és 1000 

koronával jutalmazta a győzteseket.  

A díjátadást követően a testület Hajós Al-

frédot felkérte, hogy vegyen részt a szék-

ház belső terveinek az elkészítésében is.

Az építkezés 1908. március 16-án kez-

dődött meg az Abonyi utca 21. szám 

alatti telken. A kivitelezést Hajós és Vil-

lányi közös építési vállalkozása végezte.  

Az épület tetejének vasszerkezetét az 

erzsébetvárosi Oetl-vasöntöde, a járóla-

pokat Walla József vállalkozása, a sárga-

réz szerelvényeket a Zuglóban működő 

Pápai és Náthán bronzöntöde készítette.

Az építkezés 1909. április 5-én fejező-

dött be, azonban a konventi előadó és 

a segédszemélyzet már március 27-én 

beköltözött az épületbe. A munkálatok 

398 ezer, míg a székház berendezése 60 

ezer koronába került.  

Különös díszítés

A historizmust és a szecesszió jegyeit 

egyaránt magán hordozó, jó minőségű 

anyagokból épült, kétemeletes kastély-

szerű székház tetejére a tervezők egy 

gúla alakú tornyot helyeztek, amelynek 

csúcsán a betlehemi csillag állt. 

A székház homlokzatának változatos  

a díszítése, megtalálhatók rajta az egymás-

ba fonódó stilizált növényi mintázatok,  

a mértani alakzatok, különböző állatfigu-

rák és mondabeli lények is. A Szabó József 

utcai bejáratot például szárnyas oroszlá-

nok védelmezik, a kapu oszlopait majmok, 

az ajtó feletti ívet sárkányok és háromszög-

gel kombinált motívumok díszítik. Az épít-

mény ablakait pedig baglyok őrzik.   

A Vasárnapi Ujság 1909 májusában mu-

tatta be olvasóinak a Magyarországi Re-

formátusok Zsinati Székházát. A lap be-

számolója szerint a székház földszintjén 

és alagsorában helyezkedett el a közpon-

ti konventi iroda, a református országos 

közalap, az árvagyám- és nyugdíjintézet, 

valamint a levéltár és a könyvtár, illetve 

a konventi tanácskozóterem. 

Az első emeleten egy hatszobás bérlakás 

és a díszterem kapott helyet. Ez utóbbi-

hoz külön lépcsőház vezet. Az istentisz-

teleteknek és zsinati üléseknek is helyet 

biztosító karzatos díszteremben 222 ülő-

hely van, amelyek padsorai patkószerű-

en veszik körül az elnöki emelvényt. 

Az épületben ezen túlmenően létesítet-

tek még elnöki, előadói, kiszolgáló és se-

gédszemélyzeti helyiségeket is. 

Gályarabok emléktáblája

Az Egyetemes Konvent nem rendezett díszes 

avatóünnepséget, az április 21-én megtartott 

első üléssel nyílt meg a központi székház. 

Az ülésteremben az elnöki pulpitus fölé 

1933-ban helyezték el a Magyarországi 

Református Egyház címerét, amelyet  

a zsinat ezen év szeptemberében foga-

dott el, és egyetlen módosítástól eltekint-

ve azonos Debrecen jelképével.

A díszterem előterében 1936. május 6-án 

Marjai Károly mezőtúri lelkipásztor ja-

vaslatára emléktáblát avattak az 1675–

76-ban gályarabságra és börtönre ítélt 

magyar lelkipásztorok emlékére.

A Magyarországi Reformátusok Zsinati 

Székháza a második világháború alatt sú-

lyos sérüléseket szenvedett. A háborút kö-

vetően az épület kijavítása lassan haladt. 

A székház több mint ötven éve ad otthont 

a Baross Téri Református Gyülekezetnek. 

1966-ban ugyanis a Fővárosi Tanács a Nép- 

stadionban megrendezésre kerülő nemzet-

közi atlétikai verseny okán lebontatta a kö-

zösség Thököly út – Dózsa György út sarkán 

1933-ban épített barakktemplomát. A Ba-

ross Téri Gyülekezet befogadásáért cserébe 

a főváros felújíttatta a háború nyomait még 

mindig magán viselő dísztermet. 

Az Abonyi utcai székházban ma a refor-

mátus egyház legfontosabb hivatalai és 

szervezetei működnek. Az épületet az 

elmúlt időszakban szépen felújították. 

A renoválás során a gúla alakú tornyot 

nem építették újjá, és a csúcsos tetőabla-

kok is megszűntek.                 Papp Dezső

Református székház az Abonyi utcában
A Magyar Református Egyház Egyetemes Konventje a huszadik század elején határozta el, hogy a fővárosban székházat építtet. Az Abonyi utca 21. 

szám alatti ingatlanon Hajós Alfréd és Villányi János tervei lapján 110 éve kezdődött meg vallási központ építése. A kastélyszerű, historizmust és 

szecessziót ötvöző épületben átadása óta a református egyház legfontosabb hivatalai működnek. 

FIGYELEM!
TÁMOGATÁS 
DIÁKOKNAK

Nincs kedved. Nem érted. Unod. Nehéz. Eleged van.
Ugye jól jönne egy kis motiváció, biztatás? 

A zuglói önkormányzat mostantól havi 7000 
forinttal támogatja azokat a tanulókat, akik 

javítani tudnak jegyeiken. 
Pályázz, legyél te is azok között, akik a dicsőség mellett  

a pénzt is bezsebelik! 

A további részletek, feltételek és a tanulói támogatás  
kérelmezéséhez szükséges adatlap  

megtalálható a www.zuglo.hu honlapon.

JUTALOM A JOBB JEGYEKÉRT!

Információ: tamogatas@zuglo.hu
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Még el sem kezdődött a döntő, de már 

négy-öt nevet hiányolok a finálé részt-

vevői közül – mondta Turczi István Jó-

zsef Attila- babérkoszorús és Prima Pri-

missima díjas, költő, Zugló díszpolgára,  

a tehetségkutató verseny zsűrijének el-

nöke –, a kerületi fiatalok ugyanis annyi 

jó produkcióval rukkoltak elő. A tavalyi 

első verseny, illetve a mostani verseny 

elődöntője is azt bizonyította, hogy van 

jövője ennek a programnak.

Az április 7-én rendezett II. Zuglói Te-

hetségkutató Verseny döntője pedig  

a zsűri elnökének véleményét igazol-

ta. Egyrészt mert sokszínű volt: verset, 

táncot, éneket, hangszeres zenét egy- 

aránt láthatott és élvezhetett a közön-

ség, másrészt mert a bemutatott pro-

dukciók egyaránt színvonalasak voltak. 

A Turczi István, Lang Györgyi (énekes), 

Tóth Péter (gitártanár), Bogdán Péter 

(a Budapesti Táncművészeti Stúdió és 

Szakgimnázium igazgatója) és Nagy Dá-

niel (vlogger) alkotta zsűri végül Farkas 

Nóra 18 esztendős zuglói diák táncpro-

dukcióját értékelte a legjobbnak, így ő 

lett a II. Zuglói Tehetségkutató Verseny 

győztese. A második helyre Danyi Erik 

electric boogie előadását, a harmadikra 

pedig egy fiatal táncművész, Borka Zsom-

bor szavalatát rangsorolták. Zsombor, 

illetve Kozák Lizett kamarazenekara kü-

löndíjban is részesült. Idén a résztvevők 

a pártoló cégeknek köszönhetően még 

több ajándékban részesültek, de a legna-

gyobb ajándékot valószínűleg Garay Klá-

rától, a szervező Zuglói Cserepes Kulturá-

lis Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától 

kapták, aki a döntőt követően megígérte, 

hogy valamennyi résztvevőnek fellépési 

lehetőséget biztosítanak 

majd az önkormányzati 

rendezvényeken.             

Riersch Tamás

A legtehetségesebb zuglóiak
Az önkormányzat megbízásából a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. idén is megrendezte a Zuglói Tehetségkutató Versenyt. A Zuglói Civil Házban 

lebonyolított rendezvényen tíz tehetséges kerületi fiatal mutatta be a zsűrinek, illetve a közönségnek a produkcióját. Őket egy ötfős zsűri választotta ki 

a jelentkezők videófelvételei alapján. Ez máris egy újdonság volt, mert tavaly még a szervezők választása alapján alakult ki a döntő mezőnye. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ÉLELMEZÉSI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 25 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (óvodák, szo-

ciális szolgáltató) és 20 iskola gyermek- és felnőtt étkeztetésé-
hez kapcsolódó tevékenységek munkafolyamataiban való aktív 
részvétel.

Feladatok:
• Napi létszámadatok kezelése a nyilvántartó szoftverben (kigyűj-

tés, összesítés, továbbítás az étkeztető cég számára).
• Megrendelések elküldése az étkeztető cég felé, a teljesítésiga-

zolások kezelése (adatok kigyűjtése, összesítése, egyeztetése és 
elküldése) és a kapcsolódó számlákkal összefüggő ügyintézés.

• Webes befizetések nyomon követése, ellenőrzése.

• Különböző kimutatások készítése és leadása a társosztályok felé.
• Napi kapcsolattartás az intézmények ügyintézőivel és az étkezte-

tő cég munkatársával.
• Szülőktől érkező kérdések, kérések és panaszok kezelése.
• Egyéb adatrögzítési, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok.

Pályázati feltételek:
• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy közép-

iskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• MultiSchool étkeztetési megrendelő program ismerete.
• Legalább 1 év hasonló szakterületen szerzett tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.

• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.
• OTP Electra Terminál ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás, monotónia tűrés
• megbízhatóság

• jó problémamegoldó, stresszkezelő képesség
• fejlett kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat el-

bírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vé-

teléhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének meg-
felelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység 
vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével;
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,élelmezési ügyintéző pályázat”;.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KONTROLLER
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szo-

ciális és egyéb intézmények) költségvetés-tervezési és előirány-
zat-kezelési munkafolyamataiban való aktív részvétel.

Feladatok:
• Tervezés.
• Eredeti és módosított előirányzatok rögzítése.
• Előirányzat-átcsoportosítások elvégzése.
• Előirányzat-felhasználás követése, ellenőrzése.

• Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása.
• Adatszolgáltatás, jelentéskészítés.
• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési 

szervek munkatársaival.
Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves releváns szakmai 

tapasztalat.
• Microsoft Excel táblázatkezelő haladó szintű ismerete.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság
• nagyfokú elemzőkészség

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók..
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,kontroller pályázat”;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

Civil élet  
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Az önkormányzat rendezvényét Garay 

Klára, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-

profit Kft. ügyvezetője nyitotta meg. 

A köszöntőt követően Garay Klára és 

Turczi István József Attila, Babérkoszo-

rús és Prima Primissima díjas író, költő, 

a rendezvény házigazdája megkoszo-

rúzta a Korong utca 6. számú ház falán 

József Attila emléktábláját. 

Az emléktáblánál a zuglói tehetségku-

tató verseny különdíjasa, a Klasszika 

együttes Bach művét, Csomós Julka,  

a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézet 

és Kollégium (Mozgásjavító Intézet) 6. 

osztályos tanulója pedig – a rendezvény 

egyik vendége – Gáti István Tök Magda 

férjhez megy című versét adta elő. 

A szórakoztató programok nyitányaként 

a Mozgásjavító Intézet udvarán az intéz-

ményben működő MexDance tánccso-

port adott műsort, majd a Korong utcá-

ban felállított színpadon az Arany János 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

vers- és néptáncelőadása következett. 

Ezután a Csillagszemű Táncegyüttes 

zuglói óvodás és kisiskolás csoportja 

lépett színpadra, amelyet a Parnasz-

szus folyóirat fiatal költőinek zenés, 

verses összeállítása követett.  Fellépett  

a műsorban továbbá Angyal Gyula slam 

poetry, az Apmoé zenekar, valamint  

a Holdvilág Kamaraszínház gyermek- 

és ifjúsági csoportja, a Pogácsa az Aré-

nában Színkör és Stúdió. 

A pódiumműsorokon túl a gyerekeket 

egyebek mellett arcfestés és kézmű-

ves- foglalkozás várta. Az eseményre 

ellátogatókat a helytörténeti sátorban 

kvíz, míg a rendőrségiben KRESZ-teszt 

fogadta. A MiZUglónk Sunrise-pavilon-

ban pedig Törökőr mobilitásfejlesztési 

programjáról lehetett tájékozódni. 

Megismerkedhettek az érdeklődők 

továbbá a Móra, a Pagony és a Par-

nasszus kiadó újdonságaival, illetve  

a Herminamező Polgári Köre – 1990 ki-

adványaival. Ezen túlmenően a vendé-

gek megtekinthették a Zuglói Szociális 

Szolgáltató Központ Patrónus Nappali 

Otthonának tagjai által készített dísztár-

gyakat, illetve felkereshették a Zuglói 

Egészségmegőrző Modell sátrát is, ahol 

egészségállapot-felmérés és tanácsadás 

várta az érdeklődőket. 

A negyedik Zuglói Vers- 

Piknik Gerendás Pé-

ter koncertjével zárult.      

Papp Dezső

Költészet napi VersPiknik Zuglóban
Negyedik alkalommal rendezték meg a Zuglói VersPikniket a magyar költészet napja alkalmából, április 14-én. A Korong utcai programon a meg-

hívott előadók mellett felléptek a kerületi művészeti csoportok és iskolák tehetséges fiataljai, valamint a hazai költészet legígéretesebb alakjai is.  

Az eseményen több könyvkiadó és kerületi szervezet is képviseltette magát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OS/2018

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ÓVODAI TESTNEVELÉS ÉS JÁTÉKOS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja: 
az óvodai testnevelés, valamint a szabadidős játékos sportfoglalkozások 
szervezett formáinak, programjainak támogatása.

Pályázók köre:
azok a zuglói önkormányzat által fenntartott óvodák, amelyek a pályázati 
kiírásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat.

Egyéb jogosultsági feltételek:
- a pályázó szervezet (nek):

• közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és 
az ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;

• a múlt évi támogatással megfelelően elszámolt;
• nincs az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
• nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.

Támogatható tevékenységek: 
(egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
a.) óvodai sportnapok, vetélkedők költségei (pl: díjak, lebonyolítással kapcs. költségek)
b.) természetjáró, szabadidősport, rekreációs - egészségfejlesztő foglalkozá-
sok költségei (pl:prevenciós torna, korcsolya -és síoktatás szakedzői díjazása)
c.) sporteszközök, felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek;
d.) játszóudvari eszközök beszerzése és játszóudvari tartozékok felújításával, 
cseréjével kapcsolatos költségekre.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költsé-
gekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
a támogatás keretösszege: 7.000.000,- Ft. Egy pályázó legfeljebb 350.000,- 
Ft támogatást nyerhet. A támogatási összeg 2018. január 1. - 2018. decem-
ber 31. közötti programok lebonyolítására, szolgáltatás megrendelésével 
szorosan összefüggő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
Ha a megpályázott program önrészt igényel, mértékének feltüntetése 
szükséges. 

Egyéb feltétel:
kizárólag kerületi egyesületben működő szakedző díja számolható el a b. 
pontban megjelölt támogatható tevékenységnél! (egyesületi igazolás, iskolai 
végzettségről szóló dokumentumok csatolása szükséges)

Támogatási alapelvek:
jelen pályázati felhívás kizárólag a zuglói önkormányzat által fenntartott óvo-

dák óvodai testnevelésével és játékos sporttevékenységével kapcsolatos 
költségeinek finanszírozására fordítható. A pályázaton elnyert támogatás 
csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
finanszírozása során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák, 
vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére.
Azok a pályázók, akik pénzügyi - és szöveges szakmai beszámoló ké-
szítési kötelezettségüket, valamint, a pályázati elszámoláskor felmerülő 
hiánypótlást nem teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton 
nem indulhatnak!
Pályázat benyújtásának módja:
a pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet ki-
töltésével, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozattal 
együtt lehet benyújtani. A pályázat benyújtásához kötelezően használandó 
űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők 
a www.zuglo.hu honlapról. A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást 
követően is formailag hibás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül 
elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti pél-
dányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zug-
lói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pé-
tervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatala, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Mu-
zsik Laura alpolgármesteri kabinet csoportvezetőnek címezve megküldheti.

A borítékra kérjük ráírni: „Óvodai sportpályázat/2018”
Az adatlap és a mellékletek formátuma nem változtatható meg!

Pályázat benyújtásának határideje:
- postán benyújtva: legkésőbb 2018. április 27. (péntek) (bélyegző napja)
- személyesen benyújtva: 2018. április 27. (péntek) Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat 
fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázat kezelése:
a pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai 
tértivevényes levél) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 5 mun-
kanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott 
határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az 
önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a 
támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, 
ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de tá-

mogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-
ság dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek 
nevét és az elnyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az 
Önkormányzat hivatalos honlapján – www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján 
is közzéteszi. 

Pályázat elszámolásával kapcsolatos elvárás:

Pénzügyi teljesítés: A támogatás elszámolásának legkésőbbi határideje 
2019. január 31. (péntek), mely pénzügyi teljesítést az Önkormányzat Gaz-
dálkodási Osztály Intézménygazdasági Csoportja felé számlákkal igazolva 
kell teljesíteni.

Szakmai teljesítés:
a pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról – sporteszközök és fel-
szerelések beszerzése esetén is – min. 0,5 - max. 2 oldalas szöveges szakmai 
beszámolót kell készítenie. A szakmaibeszámoló mellékleteként minden, a 
támogatásból megvalósult programokat igazoló egyéb – mint versenyjegyző-
könyvek, fotódokumentáció, túrajelentések, jelenléti ívek stb. - a vezető által 
hitelesített dokumentumot másolatban csatolni szükséges. NEM a pályázati 
szabályzat 3. sz. mellékletét – beszámolólap pályázat eredményéről - kérjük!
A szakmai beszámoló - nem e-mailen keresztül - eredeti aláírt, lepecsételt 
példánya személyesen leadható Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervá-
rad utca 2.) vagy postai úton ajánlott levélben megküldhető Budapest Fővá-
ros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2. címre, Muzsik Laura alpolgármesteri kabinet csoportve-
zetőnek címezve legkésőbb 2019. január 31-ig (péntek).

Kiegészítő információ:
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon meg-
adott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton - tértivevényes 
levél - történik. Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9389-os 
telefonszámon illetve a muzsik.laura@zuglo.hu címen kérhető. 

Budapest, 2018. március 12. 

                                                               Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló  Önkormányzata Képviselő-testületének

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

A magyar költészet napját hazánk-
ban 1964 óta ünneplik, József  
Attila születésnapján, április 11-én.  
A költő 1933–1936 között élt Szán-
tó Judit szavalóművésszel a Ko-
rong utca 6. számú ház manzár-
dszobájában. Itt született többek 
között József Attila A város pere-
mén és Eszmélet című verse. 

Kultúra
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS E/2018

Értékesítésre meghirdetett  önkormányzati tulajdonú ingatlanok Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek Értékesítésre meghirdetett  Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listá-
ja megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos olda-
lon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, 
valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirde-
tőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET

ZUGLÓBAN HITÉLETI TEVÉKENYSÉGET KIFEJTŐ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja: 
Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak működésének, egyházi 
épületek fenntartási és felújítási valamint média-kommunikációs költségeinek 
támogatásához.

Pályázók köre:
Azok a kerületi hitéleti tevékenységet kifejtő, az Országgyűlés által a 2011. évi 
CCVI. és a 2012. évi VII. tv. által elismert egyházak és egyházi jogi személyek, 
amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapsza-
bályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl.: egyházközség) rendelkez-
nek (a továbbiakban: kerületi egyházak), továbbá
• pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamato-

san és dokumentálhatóan működnek;
• alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak;
• a zuglói lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.

Egyéb jogosultsági feltételek:
a pályázó szervezet (nek):
• közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az 
ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;

• a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételek-
nek megfelelően és határidőre elszámolt;

• nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
• sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.

Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott hatá-
ridőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő 
hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkor-
mányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: 
(egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
a) Felújítás (a pályázatban bemutatandó a felújítási és beruházási célok meg-
jelölése az elvégzendő beruházások ismertetése és a megpályázott összeg 
felhasználásának terve)
b) Működési kiadás (a pályázatban bemutatandó működési költségek cél 
szerint felhasználása és a megpályázott összeg felhasználásának terve)
c) Kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás (a pályázatban 
bemutatandó a pályázati programmal kapcsolatos valamennyi média-kom-
munikációs költség és a megpályázott összeg felhasználásának terve)

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költsé-
gekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A pályázatok támogatási keretösszege 10.000.000 Ft. A támogatási ösz-
szeg a 2018. január 1. és 2018. december 31. között keletkezett és kiegyen-
lített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel. 
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 
30. nap, de legkésőbb 2018. január 31.
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének fel-
tüntetése szükséges. 

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a megjelölt támogatható tevékenységek 
körébe tartozó költségek finanszírozására fordítható. A támogatható tevé-
kenységek körén belül elszámolható költségeken kívül más költségre nem 
használható fel, így különösen:
programok szervezésével, megvalósításával kapcsolatos költségekre (egyhá-
zi célú civil szervezetek programjait a C/2017 felhívás támogatja)
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, 
csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
finanszírozása során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák 
vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet ki-
töltésével és meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezés-
re. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlapról.
A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás 
pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati 
űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt borítékban személye-
sen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pé-
tervárad utca 2. címre Molnár Melinda civilkoordinátornak címezve megküldheti.
A borítékra kérjük ráírni: „Egyházi pályázat E/2018”

Pályázat benyújtásának határideje:
postán benyújtva: legkésőbb 2018. április 27. (péntek) (bélyegző napja)
személyesen benyújtva: 2018. április 27. (péntek) Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat 

fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett és boríték nélkül beküldött pályázatok értékelés 
nélkül elutasításra kerülnek.
Pályázati adatlap kötelező mellékletei:
a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet), melynek elválaszthatatlan részét képezi 
felújítási munkák esetén a tervezői költségbecslés vagy kivitelezői árajánlat;
b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
c) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
d) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet)
Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtat-
ható meg!

Pályázat kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja. Az önkormányzat a 
nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szer-
vezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást 
nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a csatolandó dokumentumok tekinteté-
ben hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat a határidőre benyújtott do-
kumentumok szerint kerül elbírálásra!

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és 
az elnyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat 
hivatalos honlapján – www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely 
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormány-
zat csak bankszámlára utalással teljesít.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail 
címen keresztül, annak hiányában postai úton  - tértivevényes levél  - történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon 
illetve a molnar.melinda@zuglo.hu  címen kérhető. 

Budapest, 2018. április 

                                                               Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló  Önkormányzata Képviselő-testületének

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖNYVELŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Bankszámlák könyvelése. • Egyéb gazdasági események könyvelése integrált pénzügyi rendszerben.
Pályázati feltételek:
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 

és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informati-
kai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).

• Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,könyvelő pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecz Valéria Csoportvezető nyújt a 1/872-9297-es telefonszámon..

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT)
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Utalványozás előtti érvényesítés.

• Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységek ellátása.

Pályázati feltételek:  
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 

banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzse-
rasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).
• Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található 
űrlap felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi, Költségvetési Csoport)” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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Sétálni, játszani, szabadon sza-

ladgálni – a kutyák és gazdáik 

egyaránt jól érezhetik magukat 

a megújuló Ligetben. Élmény-

parkokat és külön játszóteret is 

kapnak az ebek, ráadásul csak  

a „kutyás projekt” részeként fél-

ezer négyzetméterrel nőtt a zöld-

terület. A tervezés során pedig 

érvényesülnek a kutyatartókat 

képviselő szervezetek javaslatai.  

Ötvennél is több civil szervezet vesz 

részt javaslataival a Liget megújításának 

finomhangolásában. De kevesen olyan 

alaposan, mint az „EB-OVO Közhasznú 

Egyesület”, a budapesti kutyásokat kép-

viselő közösség, mely a Liget Budapest 

Projekt megbízásából közvélemény-ku-

tatással és hatástanulmánnyal is alátá-

masztotta javaslatait. Magyarországon 

ez volt az első közparkról készített ta-

nulmány, amely a kutyatartásból adódó 

közösségi szempontok alapján vizsgálta 

a parkhasználatot. A több mint százol-

dalas kutatás objektív szempontokkal 

támasztja alá, hogy a Városliget a felelős 

budapesti kutyatartók egyik meghatáro-

zó helyszíne a Margitsziget, a Hajógyá-

ri-sziget és a Népliget mellett. Ezek al-

kalmasak ugyanis a szabad sétáltatásra, 

itt éli meg kutya és gazdája a korlátlan 

szabadságot, a póráz nélküli sétát, a ter-

mészet élvezetét. 

A tanulmány alapjául szolgáló kérdő-

ívet csaknem ötezren töltötték ki, ezek 

majdnem a fele nem kutyás parkhasz-

náló.  A városi kutyázás szabályozá-

sát így a ligethasználók széles körének  

a véleménye, szokásai, kérései alapján 

lehetett kialakítani. Alapvető kívánalom 

volt a szabad kutyázás lehetőségének 

megtartása, a kutyafürdető és a csa-

ládi kutyás park is, illetve megfogal-

mazódott az integrált időtöltés fontos 

igénye is, amelynek keretében gyere-

kek, kutyák, kutyások és nem kutyások 

találkozhatnak. Az integrált családi ját-

szótér is teljesen jogos kívánalom volt, 

ahol gyerek, kutya, szülő együtt töltheti  

a szabadidejét. A felmérésből kiderült, 

hogy a nem kutyások zömének sem-

mi kifogása a „szabad kutyázás” ellen  

a Városligetben, ők is szívesen találkoz-

nak kutyákkal. Ez a kutyások részéről 

felelős kutyatartást követel meg, a kul-

turált parkhasználat alapvető normáinak 

betartását: ne legyen utánunk piszok,  

a kutyusok ne zavarjanak, hanem se-

gítsék a kommunikációt egymással, és 

örömforrások lehessenek a ligetlátoga-

tók közösségében. 

A Városliget park rehabilitáció első 

ütemének részeként több mint 5000 

négyzetméterrel nőtt meg a park zöld 

területe azáltal, hogy lebontották a 

Hermina úti Állatorvosi Rendelő romos, 

és használaton kívüli épületeit, és a te-

rületet visszaadták a zöld növényeknek.  

A park Hermina út felöli részén összesen 

10 000 négyzetmétert érint a felújítás, 

amelynek részeként létrejött egy hatal-

mas kutya játszótér annak érdekében, 

hogy a kutyákat ne csak szabadon sé-

táltatni lehessen a ligeten belül, hanem  

a gazdák és kedvenceik közös élménye-

ket is szerezhessenek.

  A kutyás élménypark műszaki átadá-

sa-átvétele már megkezdődött, és  

a próbaüzem is elindult. Úgy hisszük, 

hogy ezekkel a gondosan kidolgozott 

részletekkel és a professzionális agility 

eszközökkel felszerelt városligeti ku-

tyapark izgalmas és kényelmes terepet 

nyújt az ebeknek és gazdáiknak is a sza-

bad sétálás mellett. 

Hamarosan nyílik az első kutyás élménypark a Ligetben
A kutyák nem csak szabadon szaladgálhatnak, de játszóteret is kapnak
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS S/2018

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
PÁLYÁZATOT HIRDET XIV. KERÜLETI SZÉKHELYŰ ÉS TELEPHELYŰ SPORTEGYESÜLETEK ÉS SZAKOSZTÁLYOK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja: 
a kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek működésének elősegíté-
se, a sportolni vágyók - különös tekintettel az utánpótlás-korúak - rendszeres 
sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása.

Pályázók köre:
azok a kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek (ide nem értve spor-
talapítványok), akik pályázatuk benyújtását megelőző egy évben a kerületben 
folyamatosan és dokumentálhatóan működnek. Több szakosztállyal rendelkező 
sportegyesület szakosztályai csak a sportegyesületükön keresztül pályázhatnak.

Egyéb jogosultsági feltételek:
- a pályázó szervezet (nek):

• közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
• törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott 

megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
• a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételek-

nek megfelelően és határidőre elszámolt;
• nincs az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
• nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.

- Az a sportegyesületi szakosztály, amely az illetékes szakszövetséghez 
2017-2018-as támogatási időszakban sportkoncepciót nyújtott be TAO fel-
ajánlások gyűjtésére ezen a pályázaton nem indulhat;

• Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott 
határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor 
felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által 
kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is 
megjelölhető)
a) sporteszköz-sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos költségek   
      100.000 Ft-os egyedi értékhatárig;
b)   működési költségeik (bérleti díj);
c)   versenyek, edzőtáborok ill. rendszeres sporttevékenységeknél felmerülő díjak:

• bérleti díjak,
• nevezési és versenybírói-játékvezetői szolgáltatás,
• szállás - utazási - szállítási szolgáltatások költségei,
• belépő,
• étkezés.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költsé-
gekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
a támogatás keretösszege: 5.000.000, -Ft. Egy pályázó legfeljebb 250.000, 
- Ft támogatást nyerhet. A támogatási összeg a 2018. január 1. - 2018. de-
cember 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettsé-
gek elszámolásához használható fel.
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 
30. nap, de legkésőbb 2019. január 31.

Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének fel-
tüntetése szükséges. 

Támogatási alapelvek:
jelen pályázati felhívás kizárólag a megjelölt támogatható tevékenységek körébe tar-
tozó költségek finanszírozására fordítható. A támogatható tevékenységek körén be-
lül elszámolható költségeken kívül más költségre nem használható fel, így különösen:
- szolgáltatások költségeire (postai, banki szolgáltatás, pénzügyi-számviteli szolgáltatás);
- közüzemi díjakra (beleértve az internet és telefon előfizetési díjakat);
- bérjellegű kiadásokra.
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, 
csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
finanszírozása során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák 
vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöl-
tésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezés-
re. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlapról.
A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pá-
lyázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot 
mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Buda-
pest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja 
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre 
Muzsik Laura alpolgármesteri kabinet csoportvezetőnek címezve megküldheti.
A borítékra kérjük ráírni: „Sportegyesületi pályázat S/2018”

Pályázat benyújtásának határideje:
- postán benyújtva: legkésőbb 2018. április 27. (péntek) (bélyegző napja)
- személyesen benyújtva: 2018. április 27. (péntek) Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett és boríték nélkül beküldött pályázatok értékelés 
nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:
a) költségvetés-tervezet 
b) a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített má-
solata;
c) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat;
d) 30 napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolás;
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényszerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat);
f) átláthatósági nyilatkozat 
g) ÁFA nyilatkozat 
h) az állami sportfinanszírozásról szóló 166/2004. (V.21.) sz. Korm. rendelet 4. 
számú melléklete - rendeletből tölthető le - .
Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtat-
ható meg! 

Pályázat kezelése:
a pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja. Hiánypótlásra a kiíró írásos érte-
sítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai tértivevényes levél) alapján egy alka-
lommal van lehetősége a pályázónak 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási 
felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat 
nélkül elutasításra kerül. Az önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt tá-
mogatás tényét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű 
adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyúj-
tott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
a benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az el-
nyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat hivata-
los honlapján – www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely 
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormány-
zat csak bankszámlára utalással teljesít. A kapcsolattartás kizárólag elektro-
nikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen keresztül, annak 
hiányában postai úton - tértivevényes levél - történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9389-os telefonszámon 
illetve a muzsik.laura@zuglo.hu címen kérhető. 

Budapest, 2018. március 22.

                       Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS E/2018

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET

A CIVIL SZERVEZETEK (EGYESÜLETEK,  EGYHÁZI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK) 2018. ÉVI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja: 
a zuglói civil szervezetek programjaihoz való hozzájárulás, mely a civil szerve-
zetek fejlődését, társadalmi szerepvállalásának támogatását szolgálja.

Pályázók köre:
• azok a civil szervezetek - egyesületek, -  egyházi célú civil szervezetek, 

(de ide nem értve érdekvédelmi szervezetek és politikai tevékenységet 
folytató szervezetek, civil társaságok), amelyeket a fővárosi törvényszék 
a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és létesítő 
okiratának (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységüket tény-
legesen folytatják,

• Sportegyesületek csak abban az esetben nyújthatnak be pályá-
zatot, amennyiben pályázati programjuk kulturális tevékenységre 
irányul!

Egyéb jogosultsági feltételek:
• a/1. a támogatható civil szervezetek Zuglóhoz kapcsolódó vagy zuglói 

lakosokat érintő nyitott programokat szerveznek és az önkormányzat 
közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendel-
keznek, vagy

• a/2. más székhelyen bejegyzett, de tevékenységét kizárólag, vagy első-
sorban igazolhatóan Zugló polgárainak érdekében végzi,

• a pályázó szervezet (nek):
 – közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi  
    CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az  
     ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
  – a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek  
     megfelelően és határidőre elszámolt;
  – nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
  – sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.
• Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor 
felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 
évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: 
(egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, kulturális és közművelő-
dési tevékenység, hagyományok ápolása;
b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése;
c) gyermekek valamint időskorúak üdültetése, táboroztatása, kirándulása 
költségek, mely az elnyert támogatás költségeinek maximum 40 % a lehet, 
d) társadalmi párbeszéd elősegítése;
e) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok;
f) tervezett programok megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése;
g) bérleti díjak költségei (csak abban az esetben, ha tervezett programhoz 
kapcsolódnak, pl. fesztivál, sportnap, ünnepség helyszíni bérlése stb.)
h) kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás (a pályázati program-
mal kapcsolatos valamennyi média-kommunikációs költség)
i) programhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás költségeire (könyvelési díj), 
mely az elnyert támogatás költségének maximum 20-a lehet;
j) állatvédelemmel kapcsolatos tevékenység;

k) gyermekek illetve időskorúak oktatása, képzése;
l) tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, tehetségnevelés.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költsé-
gekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A támogatás keretösszege 18.000.000 Ft. Egy pályázó legfeljebb 800.000 Ft 
támogatást nyerhet. A támogatási összeg a 2018. január 1. és 2018. decem-
ber 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek 
elszámolásához használható fel.
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 
30. nap, de legkésőbb 2019. január 31.
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének fel-
tüntetése szükséges. 

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek 
programjainak megvalósítása során felmerült költségek finanszírozására for-
dítható. 
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, 
csak közvetlenül a programokhoz kapcsolódó költségek során keletkezett, a 
pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok 
kiegyenlítésére. Azon pályázó szervezet, amely a megpályázott programját 
valamely önkormányzati tulajdonú szervezetnél, vagy annak tagintézményé-
ben tartja a pályázat elbírálása során előnyt élvez.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet 
kitöltésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelke-
zésre. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu hon-
lapról.
A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hi-
bás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a 
pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt boríték-
ban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai 
úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Melinda civilkoordinátornak 
címezve megküldheti.
A borítékra kérjük ráírni: „Civil pályázat C/2018”

Pályázat benyújtásának határideje:
postán benyújtva: legkésőbb 2018. április 27. (péntek) (bélyegző napja)
személyesen benyújtva: 2018. április 27. (péntek) Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat 
fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett és boríték nélkül beküldött pályázatok értékelés 
nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:
a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet);
b) a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített máso-
lata; (2018-ban csak abban az esetben, ha új pályázóról van szó, vagyis az 
Önkormányzathoz még nem nyújtottak be ez idáig civil pályázatot)
c) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat;
d) 30 napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolás; vagy a NAV honlapjáról a 
Köztartozásmentes adózói adatbázisról való lekérdezés: http://nav.gov.hu/
nav/adatbazisok/koztartozasmentes 
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
f) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
g) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet)
h) országos vagy budapesti hatáskörű civil szervezet esetében, tagszervezeti 
igazolás.
Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatha-
tó meg, minden sora kitöltendő! 

Pályázat kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai 
tértivevényes levél) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 5 mun-
kanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott 
határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az 
önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a 
támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, 
ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de tá-
mogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-
ság dönt. Kivéve alapítványok esetén, mely alapítványi támogatások a Képvi-
selő-testület soron következő ülésére kerülnek előterjesztésre. 
A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az 
elnyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat 
hivatalos honlapján – www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely 
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormány-
zat csak bankszámlára utalással teljesít.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon mega-
dott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton  - tértivevényes 
levél  - történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon 
illetve a molnar.melinda@zuglo.hu címen kérhető.  

Budapest, 2018. április 

                                                               Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló  Önkormányzata Képviselő-testületének

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Közlemények
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Gyertek el és tervezzünk együtt!   
Tegyünk közösen a felelős kutyatartásért!

Minden kutyafuttatónak 

saját házirendet!
FONTOS NEKED, HOGY HOL JÁTSZHAT A KUTYÁD?   

SZERETNÉL TENNI A LAKÓKÖZÖSSÉGEDÉRT?
 Folytatjuk a Szabó Rebeka alpolgármesterrel és az EB OVO Egyesülettel  

tavaly ősszel megkezdett kutyafuttató road-show-t! 
 Célunk, hogy a helyi közösségek véleményét meghallgatva és lehetőséget biztosítva  

a párbeszédre, felmérjük a kutyafuttatókkal kapcsolatos igényeket. 

A PROGRAMSOROZAT KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁSAI:2018. április 24. kedd, 17:30-19 óráigRákos patak menti nyílt futtató, az Ungvár utca – Rákos patak utca sarkánál 2018. május 8. kedd, 17:30-19 óráigKacsóh Pongrác úti nyílt futtató,  a 137-139/a. közötti zöld sávban2018. május 15. kedd, 17:30-19 óráigKacsóh Pongrác úti nyílt futtató,  a 111-117. közötti zöld sávban2018. május 22. kedd, 17:30-19 óráigRákos patak menti nyílt futtató,  a Miskolci és Mogyoródi utca sarkánál2018. május 29. kedd, 17:30-19 óráigZsálya u. 53-55. - Csertő u. 18-20.  melletti zárt futtató,  a Panelkutya Egyesület részvételével

PROGRAMOK:

futtatóval kapcsolatos 

fejlesztési igények 

felmérése

közösségi tervezés

kutyafuttató névadó

kutyás játékok

Gyere és mondd el, hogyan 
fejlesszük a futtatót, hova 

kerüljön új futtató,  
milyen szempontok 

kerüljenek be a házirendbe 
és hozd a kutyádat is! 

Ez nemcsak kerületi jelenség, ha-

nem országos tendencia – mondta  

a kapitány évértékelésében – külö-

nös tekintettel a kiemelt vagyon elle-

ni bűncselekményekre, melyek közül  

a betörések, rablások, lopások, kifosz-

tások és gépkocsilopások száma is je-

lentős mértékben csökkent. Egyedül  

a gépkocsifeltörések terén tapasztalha-

tó minimális növekedés, ám ennek hát-

terében az áll, hogy tavaly áprilisban 

egy sorozatelkövetőt sikerült elfog-

nunk, akire aztán 25 jármű feltörését 

sikerült rábizonyítanunk.

Zugló rendőri vezetője szerint ez a ked-

vező tendencia több dologgal is magya-

rázható. Egyrészt az állományt sikerült 

feltölteni, így jóval több rendőr jut  

a közterületekre. A jelenlétet ráadásul 

a társszervekkel, a  rendészekkel és  

a polgárőrökkel közös szolgálatokkal is 

sikerült növelni. És a büntető törvény-

könyv úgynevezett 3 csapás rendelke-

zésének alkalmazása is kellő visszatar-

tó erővel bír az elkövetők körében. 

Persze, nem lehetünk elégedettek, 

hisz a bűncselekmények számát so-

sem lehet elégséges szintre visszaszo-

rítani. De emellett is akad dolgunk bő-

ven. Például a közlekedés terén. Mert 

bár a személyi sérüléses és a halálos 

balesetek száma is jelentős mérték-

ben csökkent, azért még mindig sok 

a baleset a kerületben. Ennek érde-

kében az idei esztendőben a balese-

tek visszaszorítása is prioritást kap. 

Folyamatos akciók lesznek a kerület-

ben a gyorshajtók és az ittas vezetők 

kiszűrése érdekében.

A zuglói közbiztonság javulása nagy-

ban köszönhető annak is, hogy csök-

kent a rendőrség reakcióideje, azaz 

ma már hamarabb érkeznek a hely-

színre, mint korábban, és az egy nyo-

mozásra fordított idő is jónak mond-

ható. Mindez hozzájárult ahhoz is, 

hogy a nyomozáseredményesség nőni 

tudott, mely eredményt ebben az esz-

tendőben is szeretnék megtartani.

Riersch Tamás

Tovább javult a közbiztonság
Dr. Váradi Attila rendőr alezredes, kerületi rendőrkapitány szerint 

2017-ben tovább csökkent a bűncselekmények száma Zuglóban.
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Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű könyve-
ket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd és pap könyv hagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai tapasz-
talat. Tel: 06-30-877-1460, 06-1-78-79-282.

Olasz nyelvoktatás, korrepetálás tapasztalt szakta-
nártól- Egyéni szintre szabott órák igényeseknek. Tel: 
+3620330-2226. E-mail: colinaster@gmail.com

Matematika és fizika tanítást vállalok alsós szinttől az 
emelt szintű érettségire való felkészítésig. Érdeklődni a 
30-675-6868-as telefonszámon lehet.

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, 
tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak 
szakszerű kezelése. TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! 
Házhoz is megyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.: 
06-30-343-4443

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel hét-
fő-szerda délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 
1148 EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-
252-8234

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások ké-
szítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és 
éjszakai harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, RE-
FLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, 
cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden 
betegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-
0821

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, 
allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. 
kerület, Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

KISVÁLLALKOZÁS KERES kőműves, burkoló, festő- 
és segédmunkás szakembereket. Azonnali kezdéssel, 
hosszútávra. Tel: 06-30-457-26-66. 

XIV. ker. Angol utcai irodaház díszkertjének gondo-
zására keresünk alkalmazottat heti 3 napos, napi 6 
órás munkavégzésre. Nyugdíjas is lehet. Kertész vég-
zettség előny, de nem feltétel, gyakorlat szükséges. 
Bérigényt kérjük megjelölni! hr@plantorient.hu 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ 
HÖLGY, kisebb nagyobb takarítást, ablaktisztítást vál-
lal. Tel: 06-30-294-22-27

XIV. ker. Angol utcai irodaház díszkertjének gondo-
zására keresünk alkalmazottat heti 3 napos, napi 6 
órás munkavégzésre. Nyugdíjas is lehet. Kertész vég-
zettség előny, de nem feltétel, gyakorlat szükséges. 
Bérigényt kérjük megjelölni! hr@plantorient.hu 

Budapesti játszóházakba keresünk munkatársakat. 
Diákok, pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Fényképes önéletrajzzal e-mailen vagy pedig 
személyesen, bármelyik Kölyökpark játszóházban le-
het jelentkezni.  poluskolyokpark@gmail.com,  kolyok-
parkarkad@gmail.com  0620/372-87-58, 0620/384-
00-47

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén 
is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-
70-519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol 
színházak részére bútorokat, festményeket, órákat, 
ólomkristályokat, hangszereket, papír régiséget, 
csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísztárgyakat, hang-
lemezeket, könyveket, keleti tárgyakat, játékokat, 
gyűjteményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. Kiszál-
lás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-30-
419-27-13. 

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FEST-
MÉNYEIT keressük megvételre készpénzért gyűjtők, 
befektetők részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát te-
kintse meg az interneten (35 éves gyakorlattal). Kész-
pénzért vásárolok: tört és fazon aranyat, ezüstöt, bril-
les ékszereket, kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi 
porcelánt, festményt, antik bútort, hagyatékot. Kérem, 
jöjjön el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 
51-53. Üzlet telefon: 1-316-3651. 06-30-944-7935. 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik 
órákat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-280-0151, 
email: herendi77@gmail.com

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, 
csillárt, könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, bo-
rostyánt, régi pénzt, kitüntetést, szobrokat, írógépet, 
varrógépet, szőrmét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszál-
lással, értékbecsléssel. Első vevőként legmagasabb 
árat fizetek. Tel.: 06-20-597-8280

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, 
átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizá-
lása. Műtermünkben AZONNAL elkészülnek az igazol-
ványképek, portrék. Színes és fekete-fehér nyomtatás. 
Tarján fotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 
363-1170

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős Hölggyel vagy Úrral. T.: 06-30-
965-04-95

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, intézmények, 
lépcsőházak teljes körű takarítása. Reális áron. www.
telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-
259-63-19

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELE-
FON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 
06-20-9608-141

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítá-
sa. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081 
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELE-
NÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, 
WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. Tel: 06-30-447-3603

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, laminált parketta lerakást, parkettajavítást, 
csiszolást, csempézést, burkolást, kisebb munkákat is 
vállalok. Tel: 06-30-99-07-423.

VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés, anód csere, 
HŰTŐGÉP elektromos hiba javítás. Zuglói szerelő. Tel: 
06-20-461-9637.

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- 
ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szige-
telést, mázolást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti 
László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703 

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, béle-
lését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752 

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, javí-
tása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden 
megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-
9489, 06-20-341-0043 

Fa-és műanyag redőny, reluxa, szalagfüggöny, ro-
letta, napellenző, szúnyogháló készítése és javítása. 
Mrázik Csaba. Tel: 06-1-257-96-52,06-1-407-15-47, 
06-30-632-22-16

TAVASZ VÉGI KÖLTÖZÉSSEL másfél szobás, 49nm2 
es, 5. emeleti, jó állapotban lévő lakás Zuglóban eladó. 
Irányár: 19 millió Ft. Tel: 06-70-397-0353, Molnár. 

Ingatlant vásárolna? Eladna? Kérjen ingyenes kon-
zultációt szakértőnktől! Sólyom Anikó. Tel: 06-20-421-
14-63.

Tisza-tótól 15 km-re hétvégi háznak is alkalmas kis 
családi ház 3,4 M Ft áron eladó. Tel.: 06-30-495-4034, 
este.

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Mik-
lós Tel.: 06-20-9777-150

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtéssze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
WC tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, il-
lesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvege-
zését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392, 
06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. 
(Fogarasi sarok) 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, 
parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanysze-
relés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-
2505, 06-30-251-3800 

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitúra is. 
Asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Kony-
ha- és beépített szekrények méretre készítése. Tel.: 
06-1-416-7412;  06-30-940-63-42

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, 
villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzés-
sel, határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  
Tel.: 06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parketta-
csiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanci-
ával, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-
23-45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, autók-
límák javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 
419-82-64, 06-70-211-77-60

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális 
áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mo-
bil: 06-20-259-63-19

INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, 
ingatlanok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszi-
getelés, vízszigetelési munkák. Garanciával, reális 
áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mo-
bil: 06-20-259-63-19

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, par-
kettázást vállalok, nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Takarítással és bútormozgatással. 

Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KA-
ZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény építés 
szakvélemény ügyintézés. Hívjon bizalom-

mal! Tel: 06-30-680-6814.

Lakásfelújítást generál kivitelezésben 
vállalunk víz-fűtés-gáz, villanyszerelés, 
festés, burkolás, kőműves munkálatok. 

06-20-945-16-12, gekogeneral.hu, gekoge-
neral@gmail.com KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 

Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-
sel. Igény szerint kartondobozok. 10%-os 
hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235, 

06-1-280-2542

Amerikai magyar vásárol antik kis-és 
nagyméretű festményeket, portrékat, 

életképeket, Zsolnay- és ezüst tárgyakat, 
teljes hagyatékot. Tel: 06-20-229-7774. 

Email: jakabrobi2003@gmail.com

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

Oktatás
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KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Részvétel a kerület költségvetésének tervezésében.
• Közreműködés a költségvetés testületi előterjesztések készítésében.
• Részvétel az önkormányzat éves költségvetési javaslatának elké-

szítésében.
• Költségvetési rendeletmódosítás-tervezet készítése.

• Gondoskodik a beszámolási kötelezettség betartásáról.
• Közreműködik a kerületi szintű költségvetési előirányzatok felhaszná-

lásáról szóló beszámoló előterjesztésének és rendelettervezetnek az 
előkészítésében.

• Előirányzat és a rendeletmódosítások nyilvántartásának vezetése.
Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év). • Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „költségvetési referens” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as telefonszámon.
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PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (LAKÁS OSZTÁLY)
munkakör betöltésére

Feladatok:
• A Lakás Osztály számlázási feladataihoz kapcsolódó adminiszt-

ráció ellátása.
• Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér-, közüzemi- illetve fűtés 

számláinak havi szintű karbantartása, kiküldés előtti felülvizsgálata.
• Adatrögzítés, adatellenőrzés, a számlázást érintő adatszolgáltatás 

az elektronikus nyilvántartási rendszerből, igazolások kiállítása.
• Az elidegenített lakásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés: 

egyösszegű végtörlesztés igazolások előkészítése, jelzálogjog és 
elidegenítési tilalom feloldásának előkészítése a végtörlesztett 
lakásingatlanok tekintetében.

Alkalmazási feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, 

közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
• A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai 

végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, köz-
szolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika 
szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi 

szakképzettség
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeretek

• Hasonló területen és/vagy közigazgatásban szerzett legalább  
1 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
• Precizitás, pontosság
• Megbízhatóság

• Elemzőkészség

Illetmény és juttatások:
A juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezésein 
túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével. 
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportja részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző (Lakás Osztály) pályázat”;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36 1 872 9312-es telefonszámon..

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
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2010. április 9-én is a Kövér Lajos utcai 

műfüves pályán focizott a barátaival, 

amikor váratlanul rosszul lett, majd nem 

sokkal később meghalt. A létesítményt 

2013-ban az önkormányzat Varga Zoltán-

ról nevezte el, ahol minden évben össze-

gyűlnek az egykori csapattársak, illetve  

a kerület, a Ferencváros, a Magyar Lab-

darúgó Szövetség, a Magyar Olimpiai 

Bizottság és a Fradi Baráti Körének kép-

viselői, hogy megemlékezzenek Varga 

Zoltánról. Az idei, április 13-i koszorúzást 

és megemlékezést is számos neves labda-

rúgó, többek között dr. Géczi István, Dra-

góner Attila, Bánki József, Martos Győző, 

Horváth László, Telek András, Kaszás Pál 

és Szeiler József is megtisztelte, akik kö-

zött Varga Zoltánnak csapattársai és ta-

nítványai is akadtak.

– Zuglóban újabb tradíció jött létre azzal, 

hogy évről évre megemlékezünk erről  

a kiváló labdarúgóról – mondta Kará-

csony Gergely polgármester. – A test-

vérvárosaink jóvoltából tavaly óta már 

egy nemzetközi tornával tudunk Varga 

Zoltánra emlékezni. Idén valamennyi test-

vérvárosunk önálló csapattal képviselteti 

magát, amire nagyon büszkék vagyunk.

A koszorúzási ünnepséget követően  

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Kft. már harmadik alkalommal rendezett 

utánpótlástornát az U13-as korosztály 

számára Varga Zoltán tiszteletére. Az idei 

eseményre a tavalyihoz hasonlóan 12 

csapat jelentkezett. Alsórákos, Csíkcsicsó, 

Racibórz, Veliko Tarnovo és Opava mellett  

a hazai futballt hagyományosan az FTC, 

az UTE, az MTK, a BVSC-Zugló, az Ikarus 

BSE, a Soroksár FC és a KISE képviselték.

A kétnapos rendezvény első részében  

a csoportmérkőzéseket bonyolították le, 

másnap pedig az egyenes ági meccsek-

re és a helyosztókra került sor. A torna 

döntőjét a Ferencváros és az MTK ját-

szotta, a mérkőzést 2-0-ra a zöld-fehé-

rek nyerték. A harmadik az Ikarus BSE, 

a negyedik pedig az UTE lett. A kerület 

reprezentáns sportegyesülete, a BVSC 

az ötödik helyen fejezte be a tornát,  

a helyosztón a cseh Opavát győzték le.

A torna végén a szervezők ígéretet tet-

tek rá, hogy a Varga Zoltán-Emléktornát 

2019-ben is megrendezi majd a kerület.

Riersch Tamás

Fradi-legendára emlékeztek
Varga Zoltán, a XX. század egyik legjobb magyar labdarúgója, a Fe-

rencváros és számos ismert nyugat-európai klub játékosa számára 

az életet a labdarúgás jelentette, olyannyira, hogy egészen a haláláig 

a focipályák közelében volt.
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PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb 

intézmények) pénzügyi-pénzforgalmi munkafolyamataiban való aktív rész-
vétel.

Feladatok:
• Beérkező számlák számszaki és formai ellenőrzése, utalványo-

zási előtti érvényesítése.
• Beérkező számlák kontírozása és rögzítése az integrált pénz-

ügyi nyilvántartási rendszerben. 

• Banki utalási csomagok előkészítése, az átutalások elindítása 
és ellenőrzése.

• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségve-
tési szervek munkatársaival.

Pályázati feltételek: 
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazda-

ságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegké-
pes könyvelő szakképesítés.

• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statiszti-
kai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, mene-

dzserasszisztens szakképesítés.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmas-

ság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-

tatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőfokú végzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Legalább 4 év szakterületi tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.

• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.
• OTP Electra Terminál ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében 

foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok má-

solata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályá-
zat elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántar-
tásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzett-
ségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes 
szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. 
(XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, 
a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest 
Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző pályázat”;

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő 
kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
LAKÁSHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére

Feladatok:
• Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos 

ügyintézés.
• Lakásbérleti és adásvételi szerződések megkötésének előké-

szítése.

• Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése, hatá-
rozatok végrehajtása.

• Beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése.
• Lakbér felülvizsgálati, lakáspályázati anyagok kiértékelése..

Alkalmazási feltételek: 
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazda-

ságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-

tatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat. • Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű írásbeli kifejező készség.
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.
• Precíz, önálló munkavégzés.

• Ügyfélcentrikus hozzáállás.
• Szakmai fejlődési igény.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. 
(XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében 

foglalt egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció 
feltüntetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok má-

solata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

vagy igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályá-

zat elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántar-

tásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzett-
ségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes 
szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 12.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, 
a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest 
Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,lakáshasznosítási ügyintéző pályázat”.;

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő 
kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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Mozaik

TANKOLJON FEL
VIRÁGBÓL IS!

Gvadányi u. 65. Nyitva: 6-20 h
Kerepesi út 89. Nyitva: 0-24 h

Tankolás után csodálja meg egyedülállóan széles
virág választékunkat, használja ki alacsony árainkat és vigye 

haza az új évszak szépséges hírnökeit!
Várjuk Önt benzinkútjainknál!


