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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2017. november 29-én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén
polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László és Lenkei György távolmaradásukat jelezték.)

Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag van jelen.
A „Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása” című napirendi pontot előre veszi, mivel az
előterjesztő Simon Tamás alpolgármesternek egyéb elintézni valója van, és így előbb el kell mennie az
ülésről, tehát ez a napirendi pont lesz a 2. napirend.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi
pontok tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

2./ Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester

3./ Településellátó Szervezet új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

4./ Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok praxistámogatásának
meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1./ napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása

Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági
tagot. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági tagot
választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2./ napirendi pont: Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása

Simon Tamás: Szükséges még a műszaki hátteret kialakítani. 3 részből áll ez a történet. Az egyik - ami
a jelen előterjesztés tárgya is – egy felügyeleti rendelet megalkotása. Egy vadkamera kerül
elhelyezésre, melynek most jelenleg a megfelelő tápellátását kell biztosítani, ugyanis nagyon gyorsan
lemerülnek. Az M2-es autóút Csomád felé vezető útra kerülne most a telepítés. Gyorsan meg kell
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kezdeni a telepítést. E terület takarítása sokba kerül. A kamerák telepítése után remélhetőleg nem
fogják oda hordani a szemetet. Aljegyző úr nem tudta elkészíteni az előterjesztést. A 0102/6 helyrajzi
számú ingatlanra kerül telepítésre a kamera. A kamera típusát a Képviselő-testületi ülésen fogja
elmondani. Még bizonytalan, hogy melyik típus lesz.

Megyeri Csaba bejött a Tanácsterembe.

Szász-Vadász Endre: Felkéri Alpolgármester urat, hogy a táblákról tájékoztassa a Bizottság tagjait.

Simon Tamás: Általános rendelet szabályozza ebben az esetekben a táblákat. 2 féle tábla kerül
elhelyezésre. A Környezetvédelmi Bizottság ülésén már foglalkoztak ezzel a témával. A „kamerával
megfigyelt terület” tábla kötelező, melyeket a kameraoszlopokon kerülnek elhelyezésre, egy
kameraszimbólumot ábrázoló tábla is lesz, és a „szemétlerakás hatóságilag tilos” tábla is kihelyezésre
kerül.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

140/2017. (XI. 29.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi „közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet
tervezetet:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (...) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről
szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya Göd város közigazgatási területére terjed ki.

2. §

Közterületi térfigyelő rendszer: azon - Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonát képező - műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel
jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

3. §

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:
a) a közbiztonság és a bűnmegelőzés segítése, erősítése,
b) az állampolgárok biztonságérzetének javítása, növelése,
c) a jogsértések visszaszorítása,
d) a közterületek rendjének megóvása,
e) az állampolgárok személyi-és vagyonbiztonságának, valamint a magán –és köztulajdon
védelme,
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f) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
g) a közbiztonság, közrend biztosításában részt vevő hatóságok közötti együttműködés erősítése.

4. §

Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott célok megvalósulása érdekében a város közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

5. §

Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével, kezelésével a rendelet
mellékletében meghatározott képfelvevők és terület vonatkozásában a Gödi Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyeletét (továbbiakban: közterület-felügyelet) bízza meg.

6. §

(1) A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére -
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben - önálló adatkezelői minőségben, az azzal készített
felvételek online figyelésére, rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására jogosult.
(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer
működtetésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

7. §

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének, kezelésének és működtetésének költségeit az
önkormányzat közgyűlése a közterület-felügyelet részére a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.

8. §

A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölését, meghatározását a
rendelet melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet 2017. év december hónap 1. napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

melléklet a …/2017. (…) Ök. rendelethez

A képfelvevő kamerák helye, valamint
a képfelvevő kamerákkal megfigyelt területek meghatározása

A kamera telepítésének helye és a megfigyelt közterület
leírása

A kamera
azonosítója

A kamera típusa,
darabszáma

Közterület Hrsz.
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K1, K2 2 db Hunter’s
Eye Wildcam
(Trail Camera
Mobile) típusú

kamera

M2 autóút lehajtó csomóponttól
Csomád felé vezető külterületi út

kezdete

102/6

3./ napirendi pont: Településellátó Szervezet új Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása

Dr. Pintér György: Több, mint 30 oldalas anyagról van szó. Egy új Szervezeti és Működési
Szabályzatot kellett elfogadni ez volt a feladat, melyet a Településellátó Szervezet vezetője terjeszt be
a Bizottságok és a Képviselő-testület elé. Ez az anyag nem volt pontos, úgyhogy teljes átdolgozást
igényelt. Világos szerkezeti rendszer került kialakításra. Törvényben meghatározott feladatok közül
néhány átkerül a Településellátó Szervezethez. Fontos változások vannak a műszaki feladatoknál. A 4.
mellékletben a szervezeti felépítésnél a 2. melléklet tartalmazza. A 3.2 részben az élelmezési csoport a
3. melléklet tartalmazza. A gazdasági részi a 3. melléklet tartalmazza. Néhány javítás és pontosításra
szorul még az SZMSZ. Javasolja elfogadásra.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

141/2017. (XI. 29.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek, a 2018. január 1. napi hatálybalépési dátummal a
Településellátó Szervezet (a továbbiakban: TESZ) új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: Markó József polgármester, Rataj András TESZ igazgató
Határidő: 2018. január 1.

4./ Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok praxistámogatásának
meghosszabbítása

Dr. Pintér György: A helyi orvosok nagy részének működésre már régóta ad az Önkormányzat
támogatást. Régen ez az iparűzési adó 2%-ával megegyezett összeg volt. Jogszabályi változás miatt ez
is változott. A jelenlegi támogatást azok az orvosok kapják, akik saját tulajdonú rendelőbe
praktizálnak.

Szabó Csaba: Forrás van biztosítva ehhez?

Dr. Pintér György: Igen. Be van tervezve a költségvetésbe. Nagyságrendileg 3,5 millió forint volt a
tavalyi évben.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

142/2017. (XI. 29.) PEKJB határozat
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi praxistámogatásról szóló határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
- úgy dönt, hogy a gödi egészségügyi alapellátásban részt vevő és saját tulajdonú

rendelőben praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére a
tárgyévet megelőző Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kapott
támogatási összeg 2%-nak megfelelő mértékű praxistámogatást nyújt. A támogatást Göd
Város Önkormányzata a 2018. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra nyújtja.
A támogatási összeg felhasználásáról a támogatottaknak tárgyévet követő március 31-ig
elszámolást kell benyújtani,

- felkéri a Jegyzőt, hogy a 2018. és 2019. évi költségvetésekbe a szükséges összegű forrást
terveztesse be és a Támogatási Megállapodásokat készíttesse el,

- felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Megállapodások aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, jegyző

Szabó Csaba megköszöni a vendégeknek a részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba Szász-Vadász Endre
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


