
                                       

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ 
              POLGÁRMESTERE 
 

M E G H Í V Ó 
 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
2019. november 7-én /csütörtök/ 10:00 órai kezdettel 

megtartandó rendkívüli ülésére 
 

Az ülés helye:  Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-17. Házasságkötő-terem 
 
 

Nyilvános ülésen tárgyalandó napirendek: 
 
1./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályainak a kialakítása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester, Hajdu Flórián, Horváth Zsolt, Rózsa András, 
Szabó Rebeka, Vida Attila képviselők  
Előterjesztés száma: 123-756/2019 
 
2./ Önkormányzati rendeletek hatályosságának és időszerűségének vizsgálatáról, ennek 
alapján egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Papp Imre jegyző 
Előterjesztés száma: 123-755/2019 
 
 
Zárt ülésen tárgyalandó napirendek: 
 
3./ Tanulói támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-745/2019  
 
4./ A Szociális Munka Napja alkalmából adományozható kitüntetések 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-744/2019  
 
5./ A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői megbízására kiírt 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-751/2019  
 



6./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálás (dr. Sz. P. O-né fellebbezése)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-638/2019  
 
7./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálása (D. M. fellebbezése)  
 Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-640/2019  
 
8./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálása (W-né H. M. fellebbezése)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-720/2019  
 
9./ Születési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálása (R. A. K. fellebbezése)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-719/2019  
 
10./ Fűtési szezonban történő időszaki támogatás megállapítása iránti kérelem 
visszautasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (B. P-né fellebbezése)  
 Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-639/2019  
 
11./ Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása 
ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (U-né V. E. Gy. fellebbezése)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-731/2019  
 
12./ Rendszeres lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti 
kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (U-né. V. E. Gy. fellebbezése)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-732/2019  
 
13./ Adósságcsökkentési támogatás megállapítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
(R-Sz. S. E. fellebbezése)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-733/2019  
 
14./ Településképi bejelentési eljárás során hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálása (a Budapest XIV. kerület Dongó u. 6-18. szám alatti épület ügyében) 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-727/2019  
 
15./ Településképi bejelentési eljárás során hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálása (a Budapest XIV. kerület Lőcsei u. 22/a. szám alatti kerítés építése ügyében)  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-729/2019  
 



16./ Fellebbezés elbírálása a KRJ-798 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-645/2019  
 
17./ Fellebbezés elbírálása a PMW-079 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-647/2019  
 
18./ Fellebbezés elbírálása a PZB-720 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-648/2019  
 
19./ Fellebbezés elbírálása az „Állattartás szabályainak megsértésével megvalósuló 
közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése" miatt indított szabályszegési 
ügyben  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-649/2019  
 
20./ Fellebbezés elbírálása az MFW-768 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-697/2019  
  
21./ Fellebbezés elbírálása a JIB-522 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-698/2019  
 
22./ Fellebbezés elbírálása a RDH-165 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-700/2019  
 
23./ Fellebbezés elbírálása az RCE-787 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-701/2019  
 



24./ Fellebbezés elbírálása az RIT-558 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-702/2019  
 
25./ Fellebbezés elbírálása a JLA-686 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-703/2019  
 
26./ Fellebbezés elbírálása a JRG-145 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-704/2019  
 
27./ Fellebbezés elbírálása az IHV-390 forgalmi rendszámú járművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-707/2019  
 
28./ Fellebbezés elbírálása a MYG-151 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-708/2019  
 
29./ Fellebbezés elbírálása a KBN-907 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-736/2019  
 
30./ Fellebbezés elbírálása a JXW-335 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben 
 Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-737/2019  
 
31./ A JZF-447 forgalmi rendszámú járművel elkövetett, a zöldterületek, zöldfelületek 
rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló, közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértése miatti szabályszegéssel kapcsolatos döntés végrehajtásának 
elrendelése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-738/2019  
 



32./ Fellebbezés elbírálása a RBZ-728 forgalmi rendszámú gépjárművel elkövetett, a 
zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatával megvalósuló közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indított szabályszegési ügyben  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester   
Előterjesztés sorszáma: 123-739/2019  
 
 
Nyilvános ülésen tárgyalandó napirendek: 
 
33./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 33/2018. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-740/2019  
 
34./ A Csanádi Árpád Általános Iskola területén található gondnoki lakás nem lakás 
céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítése és haszonkölcsönbe adása a Közép-Pesti 
Tankerületi Központ részére  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-741/2019  
 
35./ Javaslat a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesülettel 
szolgáltatási szerződés megkötésére ingyenes úszás biztosítására 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-746/2019  
 
36./ A Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel fennálló vagyon- és felelősségbiztosítási 
szerződés határozott időtartamra történő meghosszabbítása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-747/2019  
 
37./ "Mogyoródi úti sportpálya funkcióbővítő fejlesztése (TÉR_KÖZ 2016.pályázat I. 
ütem)" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-749/2019  
 
38./ A "Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkoló automaták 
műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. kerület Zugló 
közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-758/2019  
 
39./ A Jó sportoló, jó tanuló és a Fiatal zuglói sportolók támogatására irányuló 
pályázatok kiírása és lebonyolítása  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-750/2019  
 
 
 
 



40./ Tájékoztató a Vállalkozz Zuglóban! program 2018/2019. évi megvalósulásáról és 
intézkedés a program folytatása érdekében 
Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-760/2019  
 
41./ A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés sorszáma: 123-752/2019  
 
42./ Javaslat az önkormányzati képviselő, az állandó bizottság elnöke és tagja, valamint 
a tanácsnok javadalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester, Hajdu Flórián, Horváth Zsolt, Rózsa András, 
Szabó Rebeka, Vida Attila képviselők  
Előterjesztés sorszáma: 123-754/2019  
 
43./ Javaslat a bizottságok elnökeinek, tagjainak, valamint a tanácsnokok 
megválasztásáról  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-759/2019 
 
44./ Javaslat alpolgármester megválasztására, valamint illetményének és 
költségtérítésének megállapítására  
Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester 
Előterjesztés száma: 123-757/2019 
 
 

 

Budapest, 2019. november 4. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Horváth Csaba 
                                                                                                                      polgármester 

 

     


