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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak együttes ülése 2015. 
április 27-én, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli, együttes ülése 
 
Simon Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal 
dolgozóit.  
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, - 7 – tag jelen van.  
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, - 4 – tag jelen van.  
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv- hitelesítő választása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

2. Göd Város Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági 
Programjának véleményezése 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

3. Illegális szemétlerakás visszaszorítása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Lenkei György-öt 
kérjék fel.  
 

36/2015.(IV.27.) sz. PEKJB-VKB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2015. április 27-i  együttes ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Lenkei György-
öt kéri fel.  
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Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Simon Tamás PEKJB elnök, Szabó Csaba VKB elnök, Lenkei György tag 
 
 
A határozatot - 10 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.   
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2015-2019. évekre 
vonatkozó Gazdasági Programjának véleményezése 

 
Szabó Csaba: A Gazdasági Program nem készült el, így a bizottságok nem tudják tárgyalni. 
Javasolja, hogy az illegális szemétlerakásról szóló napirendre térjenek át.  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Illegális szemétlerakás visszaszorítása  
 
Szabó Csaba: Az illegális szemétlerakás felszámolásához anyagi hozzájárulásra is szükség 
lesz. Simon Tamás az előző héten részt vett egy megbeszélésen, melyen egy munkacsoport 
létrehozása is szóba került. Kéri Simon Tamást, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.   
 
Simon Tamás: Debreczeni Pétertől kapott egy 2005-ben készült plakátot, ami az illegális 
szemétrakás felszámolására hívta fel a figyelmet. Ennek idén van a 10 éves jubileuma. Sajnos 
az látszik, hogy az erdő tele van szeméttel. A bócsai leágazásnál olyan mennyiségű szemét 
van, ami kezelhetetlen. Jelen volt a megbeszélésen a polgárőrség, a rendőrség  Közterület-
felügyelet és a mezőőr, illetve az érintett földtulajdonos, valamint egy kamerarendszerekben 
jártas cég képviselője.  A probléma komplex. Egyrészről az erdő kitakarítása szükséges, 
másrészről meg kell akadályozni, hogy odahordják a hulladékot. A kezdeményezés jó, de jogi 
és szervezési oldalról is meg kell oldani a problémát. Létre kell hozni egy munkacsoportot, 
meg kell vizsgálni a jogi lehetőségeket. A városfejlesztési bizottságnak is szükséges majd 
tárgyalnia. A lakosságot is be kell vonni. Akciócsoportot kell kialakítani a rendőrséggel 
együtt. Az akciócsoport létrehozását szeretné elkezdeni. Az ügy hivatali felelőse Jakab Júlia.  
 
Jakab Júlia: Felvette a kapcsolatot a gödöllői Közterület-felügyelettel, tapasztalatcsere 
céljából. Megnézik, hogy Ők hogyan működtetik az akciócsoportot, volt-e sikeres akciójuk, 
illetve hogy milyen lehetőségek vannak. Szóba kerül, hogy álkamerákat szerelnének fel 
azokon a területeken, ahol az illegális szemétlerakások történnek. Az álkamera kiépítésének 
költsége nem olyan nagy. Dunakeszin is álkamerákat szereltek fel, illetve kitáblázták a 
területeket. A Gödiek listán megjelent egy fotó egy autóról, amelynek a vezetője hulladékot 
rakott le. Meg kell vizsgálni, hogy milyen jogi lépéseket lehet tenni. Dunakeszin a 
nyomravezetőnek pénzjutalom jár. Dunakeszin 100 eFt a jutalom. Ha nem is ekkora 
összegben, de valamekkora összeggel jutalmazni lehetne a nyomravezetőket. Sok esetben 
kommunális hulladékot is raknak ki. Vannak olyan háztartások, akiknek nincs kommunális 
hulladék elszállítására szerződésük. A meglévő szerződéseseket össze kell vetni a 
lakcímnyilvántartással. Egy ombudsmani konferencia keretében elhangzott, hogy a 
szemétszállítási kötelezettség az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével jön létre. Ha nem 
kér az illető a hulladékszállítást, akkor is az alapdíjat ki kell fizetnie. Ez kötelező 
közszolgáltatás. Ez jogszerű, ennek van jogalapja.   
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Simon Tamás: Azért hozta be, ezt a napirendi pontot, hogy lássák a munka elindult. A 
bizottságok elé a kidolgozott anyaga fog idekerülni, ami tartalmazza a javasolt megoldásokat.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint le lehet fényképezni az elkövetőket. Sok szemetelő 
a kidobott szemétben hagyja a személyes papírjait, így könnyen rá lehet jönni kié a szemét.   
 
Csányi József: A Gödi Körképnek is nagy szerepe lenne, ha cikkeket jelentetnének meg 
benne. Szigorú büntetést fognak adni annak, aki nem tartja be a szabályokat. Álkamerákat kell 
felszerelni és civil ruhás embereket, kell alkalmazni annak érdekében, hogy visszaszorítsák a 
szemetelést.  
 
Simon Tamás: A munkacsoportnak ki kell dolgoznia az akciótervet.   
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a részvételt és az együttes ülést 
bezárta. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai elhagyják az üléstermet, a 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pedig folytatja ülését.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Simon Tamás        Szabó Csaba 
 PEKJB elnök        VKB elnök 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lenkei György 
              Jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 


