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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. június 23-án, 17.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen Hlavács Judit, dr. Megyery Csaba. Hlavács Judit 
távolmaradását előre jelezte.  
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.    
 
Lenkei György kéri, hogy a 3. napirendi pontot vegye előre.  
Forró Gábor elmondja, hogy ezt követően a 4.-5. napirendi pontot fogja tárgyalni a bizottság, 
majd a sorban következő többi napirendi pontot. Továbbá a „Nyári gyermekétkeztetés keretén 
belüli nyersanyagnorma módosítása” című napirendi pont lekerül napirendről, mivel az árak 
nem változnak.  
Elmondja továbbá, hogy az egyebek napirend közé felvenni kéri „a közterületek 
elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással 
kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című napirendi pontot.  
A napirendi pontok közé felveszi a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása című napirendi 
pontot is.  
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. Helyi szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György elnök 
 

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György elnök 
 

4. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

5. Göd Város Önkormányzat támogatási kérelme a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerinti, a helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai körébe tartozó rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylésére 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

6. Döntés a Szivárvány Bölcsőde részére 3 db pancsoló kialakításáról  
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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7. Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz. Ök. 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
8. „Göd, Kushé Ernő utca – Vécsey Károly utca – Tompa Mihály utca útépítése, 

csapadékvíz rendezése és az Attila utca útépítése, csapadékvíz rendezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása  
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
9. Egyebek: A közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és 

emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Forró Gábor: Simon Tamást javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
  
 

66/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
június 23-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Simon Tamás-t kéri fel.  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Forró Gábor elnök, Simon Tamás tag 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Helyi szociális rendelet módosítása            
           

Lenkei György: Elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 
Különbséget kell tenni az egyedülélők és az egyedülállók között. A helyi rendelet ennek 
módosítását tartalmazza.  
 

67/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 
8/2004.(III.17.) rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
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Göd Város Önkormányzatának …./2014.(VI…) sz. az önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló 8/2004.(III.17.) sz. rendelet módosítása 

 
1.§ 

A rendelet 12.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
„Nem jogosult önkormányzati segélyre azon kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó 
nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, egyedül élők, illetve egyedül állók esetében a 250%-át” 
 

2.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 Polgármester          Jegyző 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása 
 
Lenkei György: Az intézkedési tervben foglaltak nagy része már szervezés alatt áll. Roma 
irodát hoz létre az önkormányzat, a volt rendőrségi épületben. Továbbá Krizísszállókkal, 
anyaotthonokkal kapcsolat felvétele, ellátási szerződés kötése, gyermekek átmeneti 
gondozásának megszervezése, diétás közétkeztetés megoldása stb. 
 
 

68/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását, 
valamint intézkedési tervei között szereplő 1.2 címében (Gyermekek esélyegyenlőségének 
intézkedési tervei) foglaltakat 2/10 számú tervvel – Diétás közétkeztetés – egészíti ki. (A 
módosítás a határozat mellékletét képezi) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Lenkei György: Elmondja, hogy a nyári gyermekétkeztetés árai nem változnak, így módosítás 
nem szükséges.   
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4. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési   
                                                     rendeletének módosítása  

 
 
dr. Szinay József: A költségvetés módosítása a MÁK felé benyújtandó támogatás miatt 
szükséges. A Magyar Államkincstárnál, illetve a Belügyminisztériumban is érdeklődtek. 
Kaptak biztatást arra, hogy a pályázaton nyernek. A Samsung kiesése miatt joggal és eséllyel 
tudnak pályázni. A kieső adóbevétel miatt az önkormányzatnak 250 millió forint 
bevételkiesése keletkezett. A pályázatban 285 millió forintra nyújtanak be pályázatot. A 
pályázati anyagot az előterjesztésben leírt formában és mellékletekkel ellátva kell benyújtani. 
A támogatás vissza nem térítendő.   
 
Forró Gábor: A testületnek azt kell megállapítania, hogy a költségvetésben hiány van.   
 
Dr. Szinay József: Igen. A pályázatot ez alapján elkészítik és a MÁK felé benyújtják. A MÁK 
továbbítja a Belügyminisztérium és a Gazdasági miniszter felé.  
 
Forró Gábor: Mennyi esély van a támogatási összeg megnyerésére? 
 
Dr. Szinay József: 50-50% esély van rá. A helyzetet tisztának ítélték. Fontos, hogy jó anyagot 
készítsenek és nyújtsanak be.  
 
Forró Gábor: Elképzelhető, hogy a megigényelt összegtől kevesebbet kap? 
 
Dr. Szinay József: Igen.   
 
Kovács Krisztina: Jelzi, hogy az elkészített rendelet módosításban a táblázatok fejlécébe 
javítani kell az „elfogadott előirányzat” megnevezést „előírt előirányzat” megnevezésre. Az 
előterjesztés utolsó oldalán a költségvetés főösszegei hibásan szerepelnek, ezeket is javítani 
kell. A táblázatban a jó összegek szerepelnek.   
 
Rakaczki István: Vannak elírások az anyagban. Nehezményezi, hogy az anyag ülés előtt 
került kiosztásra. Több esetben jelezte, hogy ilyen jellegű anyagokat pár nappal a bizottság 
ülése előtt kellene megkapnia a tagoknak. Mivel az anyagot megfelelően nem tudta, így 
szavazni sem tud róla.  
 
Forró Gábor: A módosítás nem érinti a költségvetés főszámait. A pályázat benyújtásával 
mindenki egyetért, a költségvetés módosítása pedig emiatt szükséges.   
 
Kovács Krisztina: Az iparűzési adó bevételének módosítása, a kiegészítő támogatás 
felvezetése került a rendeletbe. A költségvetés főösszege nem módosult.  
 
Rakaczki István: A kettő nem ugyanaz, csak összefügg.   
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69/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasoljad a Képviselő-testületnek, hogy Göd Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(III.06.) sz. Ök. rendeletét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a módosulások után nem 
változik, a főösszeg 2 750 802 e Ft. 
 
Az önkormányzat költségvetésének mérlege 41 221 e Ft működési többletet mutat.  
 
A pénzmaradvány összege 277 426 e Ft. 
 
A működési többlet és a pénzmaradvány betervezett összege fedezetet nyújt a felhalmozási 
hiány 318 647 e Ft összegére.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A bizottság – 4 – igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat támogatási kérelme a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény szerinti, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai körébe tartozó 
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére  

 
 

70/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 
 
Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú mellékletének 
IV. pontjában, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM. rendelet 2. § (3) bekezdés a. pontjában 
leírtak alapján 

 
 

rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért- és az 
államháztartásért felelős miniszterekhez 

 
A kért támogatás összege:    285 millió forint 
A kért támogatás formája:    vissza nem térítendő támogatás   
A kért támogatás célja: Göd város önkormányzata működőképességének megőrzése, az 

önkormányzat feladatellátását veszélyeztető helyzet elhárítása, a 
kieső közhatalmi (iparűzési- és telekadó) bevételek pótlása, 
ellensúlyozása 
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Az önkormányzat, mint pályázó kijelenti, hogy a támogatási igényben szereplő adatok megfelelnek 
a valóságnak, azok teljeskörűek és hitelesek. 
 
 
Határid ő: Képviselő-testületi döntéstől számított 8 napon belül 
Felelős: polgármester 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Szinay József kéri, hogy a bizottság módosítsa a napirendeket és következőnek a „Göd 
város környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz. Ök. rendelet módosítása” című 
napirendet tárgyalja. A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: Göd Város környezetvédelmi szabályairól szóló      
                                                     6/2000.(II.22.) sz. Ök. rendelet módosítása  

 
Dr. Szinay József: Azért szükséges a módosítás, mert sajnos vannak olyan lakók, akik nem 
hogy az előttük lévő közterületet, de a saját kertjüket sem tartják rendben. A rendelet 
módosítása eredményesebb fellépést tesz lehetővé.   
 
Forró Gábor: Szigorítás lesz.  
 
Rakaczki István: A kényszer takaríttatást nem alkalmazni?  
 
Dr. Szinay József: Az anyagiak miatt nem, komoly költséggel jár.   
 
Rakaczki István: A Mikszáth K. utcában is van olyan, aki nem tartja rendben a közterületet. 
Ez ellen is fel kellene lépni.  
 

71/2014.(VI.23) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 
6/2000.(II.22.) sz. Ök. rendelet módosítását: 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (………) sz. rendelete Göd 

Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet 
módosításáról 

 
1. § 

 
A 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„ 6.§ (1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek  

• ingatlanukat megművelni, ill. rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől 
megtisztítani. 
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• az általuk használt ingatlanon kötelesek olyan rendet tartani, a közegészségügy 
szabályainak figyelembevételével, amely gátolja a rágcsálók elszaporodását, illetve amely 
a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult személyt az ingatlan rendeltetésszerű 
használatában nem gátolja.  

• gondoskodni a beépített és beépítetlen telkek tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 
rendszeres kaszálásáról, különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre. 

• az ingatlanon tárolt, későbbi felhasználásra szánt, hasznos anyagok raktározását úgy 
megoldani, hogy a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne gátolják, illetve 
azok tűzveszélyes állapotot ne idézhessenek elő.” 
 

2.§ 
 

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbira módosul: 
„2.§ (1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek 
és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja. A telekhatártól számított 
minimális ültetési távolságok: 

• 3 méternél magasabbra nem növő növényzet esetén 1 méter 
• 3 méternél magasabbra növő növényzet esetén 2 méter.” 
 

(2) A rendelet VII. fejezetének címe „Vegyes rendelkezések”-re módosul. 
 
(3) A rendelet 30. §-a az alábbi, (6) – (8) bekezdésekkel egészül ki: 
„(6) Aki e rendelet 

a./ 3 § (2) bekezdésében meghatározott, közterületek tisztántartásáról szóló előírásokat 
nem tartja be, 
b./ 6 § (1) bekezdésében leírt ingatlantulajdonosi, illetve ingatlanhasználói 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, 
c./ a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mulasztja el, 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(7)A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Göd Város Képviselő-testülete a 
jegyzőre ruházza.  
(8) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 

 
3.§ 

 
A rendeletmódosítás 2014. július 1-én lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
 
   Markó  József                             dr. Szinay  József 
    polgármester                             címzetes főjegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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7. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Szivárvány Bölcsőde részére 3 db pancsoló         
                                                    kialakításáról 

 
Forró Gábor: Törvényi előírás, hogy a gyermekek részére pancsolókat kell kialakítani. Az 
árajánlatok az anyagban megtalálhatók. Mikorra szerzik be a pancsolókat? 
 
Popele Julianna: Erről nem tud tájékoztatást adni, a bölcsőde vezetője egyeztetett a 
vállalkozóval. A cél, hogy még a nyáron elkészüljenek.   
 
Simon Tamás: Előírás van a pancsolok kialakítására? 
 
Forró Gábor: Igen, az anyag tartalmazza a törvényi hivatkozásokat.   
 
Rakaczki István: A műszaki tartalom mindháromban azonos?  
 
Popele Julianna: Igen 
 

72/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő –testületnek, hogy 
 
a Szivárvány Bölcsőde részére 3 db pancsoló kivitelezési munkáihoz 762.000.-Ft-ot  biztosít 
a 2/2014.(II.06.) sz. Önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete „Felhalmozási tartalék” 7. sora 
„TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatainak tartaléka terhére. Az előirányzat 
az Önkormányzat, mint intézmény költségvetésébe a beruházási feladatok közé kerüljön 
átcsoportosításra. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Berend Csaba egyéni vállalkozóval (2132 Göd, Lehel u. 
10. adószám: 42403740-2-33) kösse meg a szerződést. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 
     Kovács Krisztina osztályvezető 

 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
A bizottság a „Göd, Kushé Ernő utca – Vécsey Károly utca – Tompa Mihály utca útépítése, 
csapadékvíz rendezése és az Attila utca útépítése csapadékvíz rendezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása” című napirendi pontot javasolja zárt ülés keretében 
tárgyalni. A bizottság -  5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el.   
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9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 

 
• A közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, 

valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 

 
Rakaczki István: Mivel az anyag ülés előtt került kiosztásra javasolja azt levenni napirendről.   
 
Forró Gábor: Át kell nézni a rendeletet.  
 
Az elnök a rendelet áttekintése céljából 15 perc olvasási szünetet rendelt el.  
 
Rakaczki István: Javasolja, hogy a rendelet 6.§ (3) bek. b./ pontjában a „tett” szó helyébe az 
„alkotott” szó lépjen. A 7.§ (3) bek. a./ pontjában a „névváltozatási” szó helyébe a 
„névváltoztatási” szó lépjen. A 8.§ (2) bek. b./ pontjában a „Dunakeszi 
Rendőrkapitányságának” szó helyébe a „Dunakeszi Rendőrkapitányság” szó lépjen.  A 8.§ (2) 
bek. h./ pontjában „helyi” szó helyébe az „érintett” szó lépjen. A MÁV miért kap értesítést a 
közterületek változásáról? Javasolja törölni.    
 
Forró Gábor: A MÁV kapjon mindenről határozatot. Ha elkészül a központi nyilvántartás, 
akkor ezen paragrafus pontjai értelmetlenné válnak.  
 
Rakaczki István: A 10.§ (1) bek. a „végleges” szó helyébe az „állandó” szó lépjen. A 11.§ (2) 
és (3) bek. ellentétes tartalmú. A 12.§ (2) bek. az „utcanév tábla” utáni vessző kerüljön ki. A 
13.§ véleménye szerint értelmezhetetlen.   
 
Forró Gábor: A 13.§ -ban foglaltakat pontosabban kell megfogalmazni.   
 
Dr. Bognár László: Vác már elkezdte az emléktáblák kihelyezését.   
 
Rakaczki István: A 6.§ (4) bek. ugyanazt tartalmazza, mint a 13.§ (3) bekezdése.   
 
Forró Gábor: Hivatkozni kell a 13.§-ban arra, hogy az utcanévtáblán a 6.§ (4) bek. szerint kell 
feltüntetni a neveket.  
 
Rakaczki István: A 15.§ (3) bek. az arab számozás esetében a „használható” szó helyébe a 
„kell használni” szó lépjen, illetve az „ ABC ékezet nélküli nagybetűit kell alkalmazni” 
szövegrész kerüljön be. A 18.§ (2) bek. és a 19.§ (1) bek. ugyanazt írja le. A 18.§ bővebben 
írja le, ezért javasolja, hogy a 19.§ (1) bek. töröljék. A 19.§ (2) bek. hivatkozzon vissza a 
18.§-ban foglaltakra. A 19.§ bekezdéseit át kell számozni.   
 
Forró Gábor: A 8.§ (3) bek. csak a Gödi Körképben való közzétételt írja elő, de javasolja, 
hogy helyette az szerepeljen a szövegben, hogy a kihirdetés a helyben szokásos módon 
történjen. A rendelet jól meg van fogalmazva.   
 
Rakaczki István: A házszámozások tekintetében a rendelet nem tartalmaz határidőt. Mikorra 
történik meg az átszámozás? Javasolja, hogy szabjon meg határidőt. A rendelet elfogadástól 
számított 60 – 90 napon belül a szükséges változtatásokat a hivatal készítse el.   
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Forró Gábor: Nem javasolja határidő megszabását. Az átszámozásokat már elkezdték, sok 
probléma merül fel közben. Általában a cégekkel adódnak gondok.   
 
Rakaczki István: Telekkönyvi adatok alapján lehet rendezni.  
 
 

73/2014.(VI.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek „a közterületek elnevezésével, megjelölésével, az 
utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotását az alábbi módosításokkal:  

 
• 6.§ (3) bek. b./ pontjában a „kimagaslóan jelentőset tett” helyébe az „kimagaslót 

alkotott” szó lépjen, 
• 7.§ (3) bek. a „névváltozatási” szó helyébe a „névváltoztatási” szó lépjen,  
• 8.§ (2) bek. b./ pontjában a „Dunakeszi Rendőrkapitányságának” szó helyébe a 

„Dunakeszi Rendőrkapitányságnak” szó lépjen,  
• 8.§ (2) bek. h./ pontjában „helyi” szó helyébe az „érintett” szó lépjen,  
• 8.§ (3) bek. a „és a Gödi Körképben való közzététel” szövegrész helyébe a „a helyben 

szokásos módon” szövegrész lépjen, 
• 10.§ (1) bek. a „végleges” szó helyébe az „állandó” szó lépjen,  
• 11.§ (2) bek. és (3) bek. ellentétes tartalmú, 
• 12.§ (2) bek. „utcanév tábla” szó utána vessző kerüljön ki, 
• 12.§ (3) bek. „elő- és utótagját” nem egyértelmű, helyébe a 6.§ (4) szerinti 

megfogalmazás: „eredeti névhasználatnak megfelelő” kerüljön 
• 13.§ (3) bek. kerüljön törlésre, 
• 15.§ (3) bek. „használható szó helyébe a „kell használni” szöveg lépjen, az „ABC 

ékezet nélküli betűi alkalmazhatók.” Szövegrész helyébe az „ABC ékezet nélküli 
nagybetűit kell alkalmazni” szövegrész lép. 

• 19.§ (1) bek. kerüljön törlésre, 
19.§ (2) bek. hivatkozzon vissza a 18.§-ra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Forró Gábor        Simon Tamás 
      elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


