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Az ülés helye: Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-12. Házasságkötő-terem 
 
 
Napirend: 
 
Nyílt ülésen tárgyalandó napirend: 
 
1./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról és 
a költségvetési maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-308/2020 
Meghívott:      Szegvári Etelka osztályvezető 
                         Balázs Andrea költségvetési ügyintéző 
 
2./ Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló ……/2020. (…….) számú önkormányzati rendeletének 
megalkotása 
Előterjesztő: MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció tagjai 
Előterjesztés sorszáma: 123-335/2020  
Meghívott: dr. Paál-Kővári Kornélia jogtanácsos 
 
3./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló rendelet 
megalkotása  
Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-336/2020  
Meghívott: dr. Paál-Kővári Kornélia jogtanácsos 
 
4./ Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról pályázat 
benyújtásához a VEKOP-5.3.1-15. számú Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten 
tárgyú felhívásra 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-327/2020  
Meghívott: Laduverné Andrasek Rita csoportvezető 



 
5./ Javaslat a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. Zugló Önkormányzata számára 
kialakított, integrált információ- és tartalom-szolgáltatási modellje tervezetének és 
stratégiájának, továbbá Vállalkozási Keretszerződésének elfogadására  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-338/2020  
Meghívott: Murányi Marcell Zugló Információs és Médiacsoport Kft. ügyvezetője 
 
6./ Horváth Csaba polgármester 2020. évre vonatkozó jóváhagyott szabadságolási 
tervének módosítása 
Előterjesztő: Lepsényi László Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
Előterjesztés száma: 123-340/2020/JÜB 
Meghívott: dr. Litavecz Anna csoportvezető 
 
 
Zárt ülésen tárgyalandó napirendek: 
 
7./ Gépjárművel, a 39572/24 helyrajzi számú –, természetben a Budapest XIV. kerület 
Örs vezér útja 27. számú épülettel szemben –, közterületen elkövetett, a zöldterületek, 
zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott döntés 
ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-292/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
8./ 39221/72 helyrajzi számú – természetben Budapest XIV. kerület, Füredi utca 15. 
számú ingatlan előtti – „kerületi közút” besorolású közterületen, „Közterület 
használatára vonatkozó szabályok megszegése” közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott döntés ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-296/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
9./ Gépjárművel, a 39917/3 helyrajzi számú –, természetben a Budapest XIV. kerület 
Mogyoródi út 129. számú épülettel szemben –, közterületen elkövetett, a zöldterületek, 
zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott döntés 
ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-304/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
10./ Gépjárművel, a 29973/320 helyrajzi számú –, természetben a Budapest XIV. kerület 
Rákospatak park 9. számú épülettel szemben található –, közterületen elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott 
döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-306/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      



11./ Gépjárművel, a 40088 helyrajzi számú –, természetben Budapest XIV. kerület, 
Fischer István utca 140. számú épülettel szemben, közterületen elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott 
döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-309/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
12./ Gépjárművel, a 31903/23 helyrajzi számú –, természetben a Budapest XIV. kerület, 
Angol u. 20. számú épület előtt –, „100% önkormányzati tulajdonú közpark” besorolású 
közterületen elkövetett, a zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával 
megvalósuló közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított 
szabályszegési ügyben hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-315/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
13./ Gépjárművel, a 29973/296 helyrajzi számú –, természetben a Budapest XIV. kerület 
Balázs park 2. számú épülettel szemben található –, közterületen elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben hozott 
döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-316/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
14./ Az állattartás szabályainak megsértésével megvalósuló, a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértése miatt, hivatalból indított szabályszegési ügyben hozott 
döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-317/2020 
Meghívott: dr. Pechó Napsugár osztályvezető      
 
 
Budapest, 2020. június 19. 
 
 
 
 
                                                                                                      Lepsényi László s.k. 
                                                                                                           Bizottság elnöke   


