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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2015. március 23-án, 09.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Simon Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal 
dolgozóit.  
Megállapítja, hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba és Vidák Árpád. Vidák Árpád jelezte 
távolmaradását.   
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, - 5 – tag jelen van.  
 
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (bizottsági 
tag megválasztása) 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

3. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 

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

1. Jegyzőkönyv- hitelesítő választása 
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a bizottság ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei 
György legyen.  
 

21/2015.(III.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2015. március 23-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Lenkei 
György-öt kéri fel.  
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Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Simon Tamás elnök, 
   Lenkei György tag  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (bizottsági 
tag megválasztása) 

 
Simon Tamás: Pinczehelyi Tamás lemondott. A helyére Mudri József-et javasolta az MSZP. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot ennek függvényében kell módosítani. Az 1.§ 6. sz. 
mellékletét, a 2.§ 1. sz. mellékletét, illetve a 3.§ 2. sz. mellékéletét kell módosítani.   
 
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy a rendelet 2015. március 27-én lépjen hatályba.  
 
 

22/2015.(III.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása című napirendi ponthoz, 
2015. március 12-én kelt előterjesztését elfogadni javasolja, azzal a kitétellel, hogy az abban 
foglalt rendelet hatálybalépése 2015. március 27-e legyen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

3. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi 
működéséről  

 
Simon Tamás: Felkéri Nagy Atilla őrsparancsnokot, hogy mutassa be helyettesét.   
 
Nagy Attila: Bemutatja helyettesét, Csorba György rendőrfőhadnagy urat. 2015. március 01-
től a helyettese. Korábbi helyettese Morva László a Dunakeszi Rendőrkapitányságon dolgozik 
jelenleg. Az előző évhez képest a tavalyi év sikeres volt. Összességében 80 bűncselekménnyel 
kevesebb történt. A vagyon elleni bűncselekmények száma is csökkent. Közlekedési balesetek 
közül egy halálos baleset történt. A balesetek elsősorban az elsőbbségadási szabályok be nem 
tartása miatt történnek. A szabálysértési eljárások növekedtek.  A polgárőrség 
rendszámfelismerő rendszerét gyakran alkalmazzák. A közigazgatási bírságok, a helyszíni 
bírságok kevesebbek. Rendszeresen tartanak az iskolákban előadásokat. Az iskolák igénylik.   
 
Simon Tamás: Minek köszönhető, hogy ilyen eredményes a nyomozás?  
 



 45

Nagy Attila: Dunakeszin új osztályvezető van, az állomány nagyrésze is új. Minőségi 
munkavégzést folytatnak.  
 
Simon Tamás: A bűncselekmények közül a garázdaságból kilenc lett elkövetve. Ez pontosan 
mi?   
 
Nagy Attila: Pl. a verekedés, vagy ha összetörnek valamit.   
 
Simon Tamás: A bejelentések száma is megnőt?  
 
Nagy Attila: Igen, azt tudni kell, hogy a garázdaságot elkövetők zömében fiatalok.   
 
Simon Tamás: Mi volt az 1db kábítószeres eset?  
 
Nagy Attila: Ez egy fogyasztó volt, aki mintavétel után pozitív tesztet produkált.   
 
Dr. Pintér György: Jó a visszajelzés. Az utcákon gyalogosan is láthatóak a rendőrök.   
 
Nagy Attila: A szolgálatok felét gyalogosan teljesítik. A lakosság is bizalommal fordul 
feléjük.   
 
Dr. Pintér György: Jobb a statisztika. Többször is igazoltatták és mindig udvariasak, korrektek 
voltak a kollégák. Ez nagyon pozitív.   
 
Nagy Atilla: Jó az állomány, korrektek, udvariasak.  
 
Lenkei György: Csorba úrral korábban már találkoztak. Támogatta őt egy adott ügyben, jó a 
tapasztalata vele szemben. Kéri, hogy a fát szállító autókat fokozottan ellenőrizzék. A fémeket 
gyűjtő embereket is állítsák meg és ellenőrizzék.   
 
Nagy Attila: Ez a feladat ki van adva a rendőröknek. Nevelekben két ilyen ügyük volt. 
Ellopták a pénzét is az embernek. Ellenőrzik a szállítólevelet, a fa eredetét stb.  
 
Lenkei György: Adatbázis van az idős, egyedülálló emberekről. Oda mennek be és 
próbálkoznak.   
 
Nagy Attila: Volt egy idő, mikor orvosi eszközökkel mentek ki idős emberhez, azzal hogy a 
háziorvosuk adta meg az elérhetőségüket. A háziorvosuk nevét is tudták.   
 
Dr. Szinay József: Tóth Csaba és Nagy Attila őrsparancsnokkal is jó a viszonya a hivatalnak 
és az önkormányzatnak is. Januárban a gátszakaszon a padokat kiszedték, még a betontuskó 
csonkot is. Kéri, hogy a polgárőrségekkel együtt ezeken a szakaszokon fokozottan legyenek 
jelen.   
 
Nagy Attila: Robogókkal is szoktak a Duna-parton közlekedni.   
 
Dr. Szinay József: A polgárőrökkel közösen kellene.   
 
Simon Tamás: A Gödi Körképben meg lehet jelentetni, hogy a rendőrség fokozott ellenőrzést 
tartanak bizonyos helyszíneken az esti órákban.   



 46

 
Nagy Attila: Van közterületi italfogyasztásra vonatkozó rendelet?  Fóton most készült el, elég 
jónak találja. Elképzelhető, hogy Gödön is jó lenne egy ilyen. A közterület-felügylet is tudná 
ellenőrizni.   
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy csináljon interjút a Gödi Körkép az őrsparancsnokkal.   
 
Simon Tamás: A bizottság tárgyalja a közterületi italfogyasztás rendeletét. A megkeresések 
száma növekedett, ez látható a 12. oldalon.  
 
Nagy Attila: Annak köszönhető, hogy a körzeti megbízott csinálja a megkereséseket. Körzeti 
megbízottat keresik meg ez azt jelenti.   
 
Simon Tamás: Bejegyzett fegyverek száma növekedett. Ezek milyen fegyverek?  
 
Nagy Attila: Vadászfegyverek, sportlőfegyverek.   
 
Dr. Pintér György: A 11. oldalon írja, hogy jó a polgárőrséggel a kapcsolat. Két polgárőrség 
működik Gödön.   
 
Nagy Attila: Igen, ezt a beszámolót a kapitány írta.   
 
 

23/2015.(III.23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi 
Rendőrőrs 2014. évi működéséről.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta határozatot.   
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Simon Tamás       Lenkei György 
      Elnök           jegyzőkönyv-hitelesítő  


