
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2008. április 9-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
Pinczehelyi Tamás, Czadró József nincs jelen. 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Bemutatja 
Dr. Nagy Atilla aljegyzőt és megkéri, hogy majd mutatkozzon be. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
Sok anyag érkezett az egyebekhez, amit meg kell tárgyalni. SZB elnöke kérte, hogy a bizottság által kért 
tájékoztatóját a napirendi pontok előtt megtehesse. A Lámpás Alapítvány megállapodását az SZB elnöke 
kérésére levennék a napirendről. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja. 
 
1./ Tájékoztató az Albérlők Házának működéséről 
Előadó: Lenkei György SZB elnök 
 
2./ A rendőrség és a közterület-felügyelet beszámolója 
Előadók: Tóth Zoltán, Kovács László 
 
3./ Együttműködési megállapodás a Horgászegyesülettel 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás elnök 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
5./ Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Egyebek 
 
 
Dr. Nagy Atilla bemutatkozik, ismerteti eddigi pályafutását és a jelenlegi feladatait.  
 
1./ Tájékoztató az Albérlők Házának működéséről 
Előadó: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György elmondja, hogy a városban működik a MEOE ingatlanán az Albérlők Háza. A városnak 
kötelessége gondoskodni a hajléktalanokról valamilyen intézményi formában. Az önkormányzatnak 
érvényes szerződése van a MEOE-val és ez alapján fizet a TESZ. Az Alapszolgáltatási Központ végzi a 
szálló körüli segítő munkákat és a tanácsadásokat. Jelenleg 7 ember lakik a házban, egy pedig kórházban 
van.  
 
Detre László elmondja, lakossági kérdésként merült fel a probléma, ami első sorban pénzügyi kérdés volt. A 
bérleti díjat a MEOE-nak utalja a TESZ? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy igen. Az albérlők fizetnek egy albérlői díjat, a TESZ fizeti a működtetési 
költségeket, amit a költségvetésben szerepeltetnek is.  
 
Czadró József megérkezik. 
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Kovacsik Tamás kérdése, hogy mit jelent az anyagban a „pénztár Kruzslicz”? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy korábban kétszer nem fizettek bérleti díjat. A házat a MEOE-től bérlik. 
Volt olyan, hogy a pénzt a Kruzslicz István vette fel és fizette be a MEOE-nak. 
 
Detre László szerint kielégítő választ kaptak a kérdésekre. 
 
A bizottság a beszámolót 3 igen szavazattal elfogadja. 
 

33/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az Albérlők Házának működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
2./ A rendőrség és a közterület-felügyelet beszámolója 
Előadók: Tóth Zoltán, Kovács László 
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy a korábbi ülésen már tájékozatta a bizottságot a lakásbetörésekről. Azóta 42 
embert derítettek fel. Azóta a lakásbetörések megszűntek. Sajnos azonban van helyette más. Két újfajta 
csalást fedeztek fel a városban. Az egyik, hogy csatornatisztítóknak adják ki magukat, rendelkeznek 
igazolvánnyal és a megfelelő felszereléssel is. Két autóval járják a környéket. Ezt a társaságot Gödön 
elfogták, de ismét megjelentek. Amennyiben a két autót meglátják, akkor hívják a rendőrséget. A másik, 
hogy vízminőség ellenőrzést végeznek. Két nőről van szó és első sorban magánlakásokat keresnek fel, ahol 
nyugdíjasok élnek. Amennyiben ilyet észlelnek, akkor is hívják a rendőrséget.  
 
Csányi József az utóbbi időben többször előfordult, hogy adományokat gyűjtöttek és becsöngetnek lakókhoz.  
 
Tóth Zoltán elmondja, az adománygyűjtőknek a rendőrségen is be kell jelentkezni nem csak a jegyzőnél és 
ezt a lakók le is tudják ellenőrizni, hiszen a rendőrségen adnak róla tájékoztatást. 
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy az alsógödi Dunaparton ismét ellenőrizzenek, mert megkezdődött a szezon. 
 
Csányi József felhívja a figyelmet arra, hogy a Várdomb környékén a biciklisták ásókkal jelentek meg és 
ugratókat alakítottak ki és sajnos a motorosok is kijárnak.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy náluk is volt próbálkozás csatornatisztítás ügyében, de a városban az 
intézményeknek a Városkút Kft-vel van szerződése. 
 
Czadró József kérdése, hogy a házaló tevékenység engedélyhez kötött?  
 
Tóth Zoltán nem tudja, hogy mi ennek a szabályozási formája. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, ami nem üzletszerű tevékenység, az nem engedélyköteles. 
 
Detre László elmondja, kapott a net-en egy felhívást gyerekrablásról. Nem tudja, hogy létezik-e? Az 
információ szerint külföldi hamis rendszámú autóval megállnak az óvodáknál és az iskoláknál és berántják 
az autóba a gyerekeket és elviszik. 
 
Tóth Zoltán itt nem tud ilyen eseményről.  
 
A beszámolót a bizottság egyhangúan elfogadja. 
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34/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A rendőrség március havi tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Kovács László beszámol a közterület-felügyelet múlt havi munkájáról. Örömmel tapasztalták, hogy egyre 
kevesebben égetnek. A város területén elszaporodtak az illegális árusok, akik a házakba becsöngetnek. 
Annak ellenére, hogy sok helyszíni bírságot szabnak ki, nem csökken a szabálytalanul parkolók száma. Jövő 
héttől folyamatosan az egész város területét bejárják és a közterületen elszórt szemétkupacokat feltérképezik, 
és a lakókat fel fogják szólítani az eltakarításra. Beszélt a polgárőrséggel is és hétvégére valamint éjszakára 
is szerveznek járőrözést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit bejelenti, a Kossuth utca dunaparti végén a feltöltéssel kapcsolatban birtokvédelmet 
kezdeményezett az önkormányzat. Szintén a Kossuth utcában még mindig kinn vannak a kövek az út mellett.  
 
Kovács László először engedélyt fognak kérni az elszállításra, és amennyiben ez rendelkezésre áll, akkor el 
fogják szállíttatni a kihelyezett köveket.  
 
Detre László tudomása szerint az útra nem lehet akadályokat kihelyezni. Kéri, hogy ebben határozottan 
lépjenek fel.  
 
Vidák Árpád a CBA-nál kihelyezték az üveggyűjtő konténert, de az üveget nem beleteszik, hanem mellé. 
Mit tegyen az összegyűjtött szeméttel, amit az üzlet előtt söpör össze? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, a szemétszállítóknak az a feladata, hogy a megjelölt kukákat és zsákokat 
vigyék el. Ez alól úgy tudnak felmentést adni, hogy ingyenesen adják a zsákot Vidák úrnak.  
 
Kovács László elmondja, hogy csak akkor tudnak eljárni, ha tettenérik az illegális szemetelést.  
 
Csányi József kéri, hogy az üzletek körül is tartsanak ellenőrzést.  
 
A bizottság a Közterület-felügyelet beszámolóját egyhangúan elfogadja. 
 

35/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A közterület-felügyelet március havi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László  
 
 
3. Együttműködési megállapodás a Horgászegyesülettel 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás elnök 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. Kételye abban merült fel, hogy a Kolping Szövetséggel jelenleg van 
egy élő szerződése az önkormányzatnak. Tudomása szerint a Kolping Szövetség az iskola mögül kivonult. 
Ez vetette fel, hogy a jogi helyzet jelenleg bizonytalan. Kérte a Jegyzőt, hogy kérjen a Kolping Szövetségtől 
a földhasználatra vonatkozóan tájékoztatást, de eddig még nem kaptak választ. A VfB tárgyalta az 
együttműködési megállapodást és elfogadásra javasolta. 
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Dr. Nagy Atilla szerint amennyiben az alapszerződés változik, akkor ez a megállapodás is. Ismerteti az 
észrevételeit. Tisztázni és pontosítani kell a vállalásokat, amit saját költségén végez el a Horgászegyesület és 
a Kolping Szövetség, vállalják továbbá a terület felügyeletét és a rendellenességet haladéktalanul jelzik a 
kezelő vagy a tulajdonos felé. 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint jó lenne, ha olyanokkal kötnének szerződést, akik a fenntartásra jogosultak. 
Tudomása szerint a Kolping őszre rendezi a viszonyokat és addig el kéne halasztani a döntést. Rögzíteni 
kéne, hogy az önkormányzat tudomására a területből lekerítés 2008. áprilisában jutott.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy szerződés nélkül is folyik a munka és a növényzet karbantartása.  
 
Dr. Nagy Atilla kérdése, hogy kié a kivágott nyárfa? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy sérült és korhadt fa volt, amit kivágtak. A fa kivágása fejében a munkát 
elvégző kapja meg a faanyagot. 
 
Kovacsik Tamás szerint valamilyen szerződésnek létre kell jönnie, mert a területet rendbe kell tartani. 
Kérdése, hogy nem szólhat a szerződés a Búzaszem Iskoláról, hiszen ők vállalták a terület rendbetételét? 
 
Detre László elmondja, hogy már korábban jelezte ezt a problémát a Jegyzőnek. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a Kolping Szövetség nyert egy növénytelepítési pályázatot, amit idén 
tavasszal kell elvégezniük. 
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy 2008. december 30-ig kössék meg a szerződést. 
 
Dr. Hetényi Tamás javasolja, hogy szeptember 1-ig kössék meg a szerződést, azzal, hogy senkinek nincs jogi 
követelése az önkormányzattal szemben.  
 
Detre László javasolja, hogy szeptember 1-ig, határozott időre kössék meg a szerződést, a Kolping Szövetség 
nevében pedig a Búzaszem Iskola kössön szerződést.  
 
Dr. Nagy Atilla szerint amennyiben aug. 31-ig kötik meg a szerződést, akkor nincs értelme ezt a részt 
módosítani. Kérdése, hogy benne maradjon „az alapszerződések változásáig” rész? 
 
Czadró József szerint a szerződés vége az lesz, hogy újjal fognak mutogatni egymásra a szervezet és a 
szövetség. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a mellékletben pontosan részletezve van kinek mi a feladata.  
 
Detre László összefoglalja az elhangzott javaslatokat.  
 
Dr. Nagy Atilla kérdése, hogy az első pont is maradjon vagy csak a fix határidő? 
 
Dr. Hetényi Tamás javasolja, hogy maradjon az első pont. 
 
A bizottság a szerződés-tervezetet a módosítással együtt egyhangúan elfogadja. 
 

36/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Gödi Horgászegyesülettel és a Kolping Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás-tervezetet, 
melyet az alábbi kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 

- 7. pont: a szerződés határozott idejű és 2008. augusztus 31-ig szól. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Markó József polgármester 
 
 
4. Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló rendelet módosítása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. 
A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadja. 
 

37/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 
Göd Város Önkormányzatának …./2008. (…..) sz. Ök. rendelete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről 

szóló 40/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet az alábbi 1. sz. melléklettel egészül ki: 
 

Az 1992. évi XXIII. 22/A.§ (8) bekezdése szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
Jegyző, aljegyző, osztályvezető 

jegyző 
Aljegyző 
okmányiroda vezető  
pénzügyi-adó- osztályvezető  
hatósági osztályvezető 
építéshatósági osztályvezető 
beruházási osztályvezető 

 

gyámhivatal vezető 

 
1992. évi XXIII. tv.22/A§ 
(8)c, d, 
kétévente 

Polgármester közvetlen munkatársa belső ellenőr I.-II. 22/A §(8)g. kétévente 
                                                        

Pénzügyi –Adó- Osztály 
 pénzügyi irodavezető 22/A.§(8)d. Kétévente 
 adó irodavezető 22/A.§(8)e. Kétévente 
 adóügyi ügyintéző I. (irodavezető-helyettes) 22/A.§(8)e. Kétévente 

Beruházási  osztály 
 Mérnök 22/A.§(8)f. Kétévente 
 Beruházási ügyintéző I.-II. 22/A.§(8)f. Kétévente 
 műszaki ügyintéző 22/A.§(8)f. Kétévente 

Hatósági osztály 
 anyakönyvvezető 22/A.§(8)e. Kétévente 

Okmányiroda 
 okmányügyintéző I. – irodavezető 22/A.§(8)e. Kétévente 
 okmányügyintéző,II.- népességnyilvántartó 22/A.§(8)e. Kétévente 
 okmányügyintéző III-IX. 22/A.§(8)e. Kétévente 
 közterület-felügyelet vezető 22/A.§(8)e. Kétévente 

Építéshatósági osztály 
 építéshatósági ügyintéző I-II. 22/A.§(8)e. Kétévente 

Gyámhivatal 
 gyámügyi ügyintéző 22/A.§(8)e. Kétévente 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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Polgármester   Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
5. Támogatási kérelmek 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a támogatásokra vonatkozó jogszabályi változásokat. Javasolja, a szervezetekkel 
üljenek le és állapodjanak meg abban, hogy csak a szakbizottságokhoz nyújthassák be a támogatási 
kérelmeket, rendszeres kérelmezőkkel pedig keret-megállapodást kell kötni. Az előre látható támogatásokat, 
főleg amely intézményi, azt már előre be kell tervezni a költségvetésbe.  
 
Detre László szerint az április 1-e utáni helyzetre ki kell dolgozni egy rendszert. Az előző bizottsági ülés 
után felvetésre került, hogy a bizottsági elnökök tárgyalják meg a kérelmeket, hogy tisztán lássanak.  
 
Kovacsik Tamás szerint egy nagyobb rendezvényt csak úgy tudnak megtartani, ha szerepeltetik a 
költségvetésben a támogatást.  
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Tájékoztató anyagot szeretne kiküldeni a 
támogatásokra vonatkozóan.  
 
Felkérik aljegyzőt, hogy a támogatásokra vonatkozó ügymenetet az új törvény szellemében dolgozza ki és 
terjessze a bizottság elé, melynek határideje következő bizottsági ülés: egyhangú igen 
 

38/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri az Aljegyzőt, hogy a támogatásokra vonatkozó ügymenetet az új törvény szellemében dolgozza ki és 
terjessze a bizottság elé, melynek határideje következő bizottsági ülés. 
 
Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
Belépés Családostul rendezvény támogatása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. A kért összeget támogatja. 
 
A bizottság a támogatást egyhangúan elfogadja. 
 

39/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Wágner László főszervező kérelmére Belépés Családostul rendezvénysorozat megrendezéséhez 100.000 Ft 
támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
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Madarak és Fák napja 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. 50 eFt-ot javasol. 
 
A bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja. 
 

40/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Nagy Gábor kérelmére a Madarak és Fák napja rendezvényhez 50.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság saját kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért támogatása 
 
Vidák Árpád elmondja, hogy Dunakeszin épült egy közlekedési park és ennek fenntartására kérik a 
támogatást.  
 
Czadró József kérdése, hogy Dunakeszi is támogatja az Alapítványt? 
 
Detre László javasolja, hogy adjanak be bővebb kérelmet, egészítsék ki a mostanit és azt is írják le, hogy 
mire költenék a kapott támogatást, valamint  jelöljön meg összeget is. 
 
A bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja. 
 

41/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri az „Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért” alapítvány vezetőjét, hogy a következő bizottsági 
ülésre nyújtson be részletes támogatási kérelmet, pontosan megjelölve azt a célt, amire a támogatást kéri, 
valamint a támogatás pontos összegét. 
 
Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Egyebek 

I. Állami erdők térítésmentes átadása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit tudomása szerint Gödön nincs állami erdő, csak ami a DMRV területén van. 
 
A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadja. 
 

42/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Támogatja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. módosítására vonatkozó törvénymódosító 
javaslatot annak érdekében, hogy az ország településeinek közel kétharmadát érintő állami erdők kezelését 
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végző gazdasági társaságok részvényei az önkormányzatok törzsvagyonába  kerüljenek, a vagyonelem 
fenntartásáról és működtetéséből származó osztalékjövedelem közösségi tulajdonba maradjon. 
Felhatalmazza a polgármestert, a 2007. évi CVI tv. mellékletében található, tartósan állami tulajdonban 
maradó vagyonelemek között nyilvántartott, az állami erdőket kezelő zártkörűen működő részvénytársaságok 
részvényeinek, az érintett önkormányzatoknak történő térítésmentes átadására vonatkozó támogató 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

II. Vagyongazdálkodási rendelet és a változtatási tilalomról szóló rendelet módosítása, 
telekmegosztások 

 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy valamennyi telek közúttal ellátott marad a változást követően is.  
 
A bizottság a vagyongazdálkodási rendelet-tervezetet egyhangúan elfogadja. 
 

43/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 

Göd Város Önkormányzatának……………../2008.(…….) sz. Ök. rendelete a vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Az helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 80.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, 
tekintettel az 1.§ (6) bekezdés b./ pontjára Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
(1) A 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. sz. mellékletének 69. számú sora, 

mely az 1648/19 hrsz-ú ingatlant tartalmazza hatályát veszti.  
(2) A rendelet 1. sz. melléklete a következő tartalommal kiegészül 685 és 686 számú sorokkal: 

 

sorszám hrsz ingatlan 
címe 

ingatlan 
megnevezés

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad 

forgalom 
képesség megjegyzés 

685. 1648/21 Móricz 
Zs.u. Kivett út 501 1/1 forgalomképtelen Osztásból létrejött 

átminősítés közterület, út 

686. 1648/22 Móricz 
Zs.u. 

Beépítetlen 
terület 538 1/1 forgalomképes 

Osztásból létrejött 
átminősítés  
Beépített területté 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
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Telekalakítási tilalom alóli kivonásról szóló rendelet módosítása a 1648/19 hrsz-ú ingatlan tekintetében: 
egyhangú igen szavazattal a bizottság elfogadja. 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a HÉSZ-t átadták már véleményezésre és folyik az átvizsgálása. 
Vélhetőleg a nyáron már a testület is elfogadhatja. Ezzel egyidejűleg a változtatási tilalmak is megszűnnek. 
A HÉSZ rendelkezik a telekalakításokról is, ami minimum 200 négyszögöl. Az Attila utcai telekalakítás is 
megfelel ezeknek az előírásoknak. Az Erdész utcai telekmegosztást is javasolja, annak ellenére hogy nincs 
meg a megfelelő területnagyság, de korábban is két külön telek volt.  
 
Dr. Nagy Atilla kérdése, hogy az előző rendeletmódosítással egybe lehetne dolgozni ezt a mostanit? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy szerinte igen. 
 
Detre László javasolja, hogy egységes szerkezetbe foglalva kerüljön a testület elé a rendeletmódosítás. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a következő előterjesztése a Szálender tanya környékére vonatkozik, 
ahol engedély nélküli építkezések történtek. Egy ilyen építkező nyújtott csak be fennmaradási engedély iránti 
kérelmet. Javasolja, hogy kérjék fel az építéshatóságot, hogy az egy év lejárta előtt intézkedjen az engedély 
nélküli építkezések ügyében.  
 
Detre László akkor most két szavazást kér az előterjesztő? 
 
Dr. Nagy Atilla javasolja, hogy a fennmaradási engedély megadására vonatkozó részt töröljék ki a határozati 
javaslatból.  
 
3268, 2052, 070/6 hrsz-ú ingatlanoknál aváltoztatási tilalom és a telekalakítási tilalom feloldását egyhangú 
igen szavazattal elfogadja a bizottság és az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek: 
 

Göd Város Önkormányzatának …../2008.(III.....) sz. Ök. Rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004 (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet 2. §-át az alábbiak szerint módosítja: 
 
A változtatási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti: 070/6 hrsz. 
 

2.§ 
 
A rendelet 3.§-át az alábbiak szerint módosítja: 
 
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti: 
1648/19 hrsz 
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2052/94-95 hrsz 
3268 hrsz 
 

3.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Engedély nélkül építkezések ügyében járjon el a jegyző: egyhangú igen 
 

45/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy azon engedély nélkül építkezőkkel szemben, akik nem adtak még be fennmaradási 
engedélyt hivatalból járjon el az egyéves határidő lejárta előtt. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 

III. Buszviteldíjak 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. 
 
A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadja. 
 

46/2008. (IV. 09.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 

Göd Város Önkormányzatának …../2008. (…..) sz. Ök. rendelete a hatósági árformába tartozó 
viteldíjak megállapításáról szóló 15/1996. (IX. 11.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) a helyi buszközlekedés díjai: 
Vonaljegy:      120 Ft 
Teljesárú bérlet   2.500 Ft 
Kedvezményes bérlet     790 Ft 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Detre László megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

K. m. f 
 
 
 

Detre László      Jónásné Héder Hedvig 
              elnök              jkv. vezető 


	Egyebek
	Göd Város Önkormányzatának …./2008. (…..) sz. Ök. rendelete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról
	Polgármester   Jegyző



