
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságának ülésén 2008. július 2-án 
              a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              ÜJKB soron következő ülése 
 
Pinczehelyi Tamás, Vidák Árpád nincs jelen. 
 
 
Detre László köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Bemutatta Nagy Attilát, a Gödi Rendőrőrs 
parancsnok helyettesét.  
 
Nagy Attila őrsparancsnok helyettes: ismertette szakmai önéletrajzát.  
 
 
Detre László megállapította a határozatképességet, és az ülést megnyitotta. 
 
A bizottság  3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:  
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Közterület-felügyelet beszámolója a féléves munkájukról 
 Előterjesztő:: Kovács László vezető 
2./ A 3290 és 3292 hrsz.-ú ingatlanok átalakításával kapcsolatos jogi helyzet tisztázása 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
3./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
4./ Egyebek:  

4.1 Duna utcával kapcsolatos vizsgálat 
4.2 Mikesy György jeltolmácsolási díjjal kapcsolatos észrevételek 

 
 
Nagy Attila: újdonságként megemlítette, hogy az őrsön bűnügyi tablót készítettek. Az elmúlt időszakban két 
csoportot sikerült elfogniuk. A besurranásos, betöréses lopások a jellemzőek. Két kollégát képeztek ki 
trafipax használatára, akik már szolgálatba is álltak. A strandon mindennapos szolgálatot adnak. Felhívást 
tettek közzé a Gödi Körképben és a kábeltelevízióban is, hogy vigyázzanak értékeikre.  A focipályán egy 
fiatalokból álló csoport garázdálkodik, akiket még nem sikerült elkapniuk. A Közterület-felügyelettel közös 
szolgálatot adnak, melyek rendkívül hatékonyak.  
 
Detre László: a lakosság részéről több bejelentés érkezett a tűzijátékokkal kapcsolatban, hogy nem tartják 
be a rendeletben foglaltakat. A lakosságot nagyon irritálja a sok-sok tűzijáték. Tudomása szerint a helyi 
rendeletet meg kellene ismertetni velük, illetve szabálysértési eljárást kellene kezdeni.  
 
Nagy Attila: kérte, hogy jelentsék be az eseteket, mert csak akkor tudnak intézkedni. A bizonyítás a 
legfontosabb az eljárás folyamán.  
 
Detre László: kérte, hogy erről jobban tájékoztassák a lakosságot. A CBA előtti parkolása szintén 
megoldásra vár. 
 
Kovacsik Tamás: véleménye szerint több rendőri jelenlétre van szükség.  
 
Nagy Attila: két frissen végzett kollégát kapnak, akiknek a betanulása még hónapokba telik. Ideális állapot az 
lenne, hogy két pár rendőr két autóval adja a szolgálatot.  
 
 
1./ Közterület-felügyelet beszámolója a féléves munkájukról 
Kovács László, a Közterület-felügyelet vezetője: a tűzijátékkal kapcsolatban tájékoztatta a bizottságot, hogy 
a tűzijátékot a Dunakeszi Rendőrkapitányság engedélyezi. A hivatal jegyzője véleményezési jogkörrel 
rendelkezik. Amennyiben a kérelmek nem kerültek a jegyző elé, akkor azok illegálisak. Szolgálatba állása 
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óta nem találkozott kiadott engedéllyel, ezért kérte, hogy az engedélyezett és a jegyző által véleményezett 
tűzijátékokról a Közterület-felügyeletet tájékoztassák.  
Ismertette a 2008. első félévi beszámolóját. Tájékoztatta a bizottságot, a terveikről és eredményeikről. A 
szabálysértésekből befolyó tervezett bevétel év végéig 2mFt. Az egy főre jutó bírság összege növekedett, 
2007-ben közel a duplájára emelkedett. Munkájuk során szeretnének minden ingatlanhoz eljutni. Szükséges 
lenne egy adminisztrátorra, mert a sok papírmunka miatt nem kerül sor az érdemi munkára. Nem csak 
közterület-felügyeleti munkát végeznek, hanem a Polgármesteri Hivatalnak is besegítenek, teljesen más 
jellegű feladatokat ellátva. Kevesen vannak és nincs elég idejük a közterület felügyeletre. A reklámtáblák 
elhelyezését még mindig nem sikerült szabályozni. Az elkövetkező időben a parlagfű, szemétlerakás jelent 
újabb feladatot. Munkájuk során először következett be, hogy a jegyző rendkívüli munkát rendelt el 
számukra, ez azt jeleni, hogy a nyári időszakban hétvégén is dolgoznak. A hétvégi munka ellenére hétfőn 
délutánonként ügyeletet tartanak. A strand parkolójának ellenőrzése során előfordult, hogy nem érték el a 
tulajdonost, ezért kérte, hogy biztosítsanak számukra hangosbemondót.  
 
Detre László: az értesítés vagy a feljelentés a feladatuk? 
 
Kovács László: a feljelentés következtében a közlekedési problémák még nem oldódnak meg.  
 
Kovacsik Tamás: tapasztalata, hogy a sok ellenőrzés ellenére nincs érdemi eredmény. Kihelyezett 
építőanyag, a járdákra belógó növényzet nehezíti a közlekedést. Nem csak bejelentésre, hanem a járőrözés 
közben észre kell venni a problémákat. Sajnos a felügyelők maguktól nem veszik észre a hibákat, 
rendellenességeket, ha nem hívják fel a figyelmüket. Véleménye szerint a felügyelők nem érzik magukénak 
a várost, nem a tulajdonos szemszögéből végzik munkájukat. Képviselői munkája során még nem látta 
intézkedni a közterület-felügyelőket. Tudomásul kell venni, hogy az apróságokon múlik a közhangulat 
javítása. Kérte, hogy a vezető a fenti szempontok alapján szervezze és hajtassa végre a felügyeleti munkát.  
 
Kovács László: a felügyelők személyesen felelnek egy-egy területért. A beosztással az volt a célja, hogy 
tudják, melyik területért ki a felelős, és ki milyen szabálytalanságot vett észre. Egy 4 órás adminisztrátor 
sokat segítene. 
 
Kovacsik Tamás: azt szeretné, hogy a felügyelők maguktól vegyik észre a problémákat. A nyári szünetben 
valóban szükség lenne az adminisztrátorra, aki szünidős diák is lehetne.  
 
Dr. Nagy Atilla: a polgármester értekezletet hívott össze, és azt kérte, hogy a hivatal munkájának a területen 
is legyen látszata, eredménye. Az útügyi szabályozás szintén kérdés. A közlekedési táblák kihelyezése, 
megléte ellenőrzést igényel. Van-e erre a rendőrségnek koncepciója? 
 
Nagy Attila: februárban megtörtént egy erre vonatkozó bejárás a Közterület-felügyelettel közösen, de nincs 
tudomása arról, hogy történt-e intézkedés.  A bejárásról jegyzőkönyv készült, melyet a jegyzőnek 
továbbítottak.  
 
Dr. Nagy Atilla: a rendőrőrs tudja-e melyik út önkormányzati, melyik az Állami Közútkezelőé? 
 
Nagy Attila: nincs ilyen információjuk.  
 
Detre László: kérte, hogy a jegyzőkönyv alapján térképen jelöljék be a közlekedési táblákat.  
 
Kovacsik Tamás: szeptemberben a Városfejlesztési Bizottság a város közlekedési koncepcióját napirendre 
fogja tűzni, melyhez a rendőrég közreműködését kéri.  
 
Nagy Attila: részükről akár féléves bejárásokra is van lehetőség.  
 
Detre László: milyen jellegű és mennyiségű papírmunkát jelent egy ügymenet? 
 
Kovács László: először a helyszínen fényképet készítenek, ezt követően a papírmunkára kerül sor. Az 
ügymenet az alábbi: a helyszínen „nyalóka” kihelyezése, legalább 3 fénykép készítése, rendszám lekérése 
alapján a tulajdonon adatainak lekérése, ezt kinyomtatják. Ezt követően kinyomtatják a fényképet. Mindenből 
2-2 példányt készítenek. Kiállítják a csekket, írásban értesítik a tulajdonost a szabálysértési eljárásról, 
Iktatás majd postázás következik. A közterület-foglalás esetében kicsit más az ügymenet.  
 
Detre László: a beszámolóban szereplő adatok alapján összesen havi 11 ügyiratról van szó.  
 
Kovács László: emellett más feladatuk is van.  
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Detre László: a fenti számok nem indokolják az adminisztrátori állást.  
 
Kovács László: csak egy tájékoztatót kívánt adni. Ettől sokkal több a felügyelet papírmunkája. Az 
ügyiratszámokban nem szerepel a telefonos ügyelet biztosítása, a büntetőpontok rögzítése és továbbítása.  
 
Kovacsik Tamás: a problémákat nem a Közterület-felügyeletnek kell megoldani, de a jelzés a felügyelet 
feladata.  
 
Kovács László: a beruházási osztálynak – Molnár Jenőnek – és a Településellátó Szervezetnek 
folyamatosan jelzi az észrevételeket.  
 
Kovacsik Tamás: amennyiben az ügyintéző nem oldja meg a problémát, kérte, hogy forduljanak a jegyzőhöz.  
 
Detre László: javaslata, hogy elfogadja a beszámolót. Fokozottabb ellenőrzést, gondosabb munkavégzés és 
erősebb vezetői fellépés és számonkérés.  
 
A bizottság  3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

58/2008.(VII. 2.) sz. ÜJKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
elfogadja a Közterület-felügyelet  

2008. első félévi beszámolóját az alábbi észrevételekkel: 
 

A Közterület-felügyelettől fokozottabb ellenőrzést, gondosabb munkavégzést,  
szigorúbb vezetői fellépést és számonkérést várnak. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Detre László ÜJKB elnök 

    Kovács László Közterület-felügyelet vezetője 
 
 
Dr. Nagy Atilla: tájékoztatta a bizottságot, hogy hamarosan elkészül a város parkolási rendelete.  
 
Kovács László: az elmúlt időszakban a Településellátó Szervezet minden előzetes egyeztetés nélkül 
helyezett ki, illetve vett le táblát.  
 
 
 
2./ A 3290 és 3292 hrsz.-ú ingatlanok átalakításával kapcsolatos jogi helyzet tisztázása 
Kovacsik Tamás: a telek elosztásának nincs gyakorlati akadálya, de az ingatlanok tulajdoni helyzete nem 
tisztázott. Jelen pillanatban is tisztázatlan a jogi helyzet. A telekmegosztás engedélyezéséhez csak az egyik 
fél a kérelmező. A bizottság akkor tudja tárgyalni, ha minden érintett tulajdonos egyértelmű nyilatkozata 
rendelkezésre áll.  
 
Detre László: jelenleg egy változtatási tilalom van érvényben. A telekmegosztáshoz ennek a feloldása 
szükséges.  
 
Kovács László: az engedélyezéssel a változtatási tilalom feloldásáról is dönteni kell.  
 
Detre László: az önkormányzat nem tehet engedményt a közös tulajdonjog felosztására. 
 
Dr. Nagy Atilla: a felek kérhetik a közös tulajdon megosztását, melyről megegyezés hiányában a bíróság 
dönt. Az építéshatóság a bírósági határozat értelmében járhat el. Jelenleg az önkormányzat városrendezési 
szempontból érintett. Közös megegyezés esetén megosztható az ingatlan.  
 
Kovacsik Tamás: megosztás után is megfelel a szabályoknak az ingatlan területe, ezért az önkormányzat 
nem gördít akadályt a megosztás elé.  
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Czadró József: ezek szerint, ha a tulajdonosok megegyeznek, az önkormányzat nem gördít akadályt a 
megosztás elé? 
 
Iványi Andrea, építéshatósági osztályvezető: tájékoztatta a bizottságot, hogy bárki kérheti a megosztást. A 
megosztás következtében a terület minimális mérete szabályozott. Utánanézett a térképen a területek 
nagyságának. A terület önálló telekként nem jöhet szóba. A maradék terület megfelel az előírásnak. A 
földhivatal fogja vizsgálni a megosztást és új vázrajzot fog kérni.  
 
Kovacsik Tamás határozati javaslata: javasolják a Képviselő-testület felé a változtatási tilalom feloldását az 
érintettek hozzájáruló nyilatkozatának megfelelően. 
 
A bizottság  3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  

 
 

59/2008.(VII. 2.) sz. ÜJKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé a 3290 és 3292 hrsz.-ú ingatlanok megosztását  

a mellékelt vázrajz szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Detre László ÜJKB elnök 
 
 
 
3./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
Dr. Nagy Atilla: ismertetette az előterjesztést. Az önkormányzat 30 napot kapott a törvényességi 
észrevételre.  
 
Kovacsik Tamás: a „hasonló” kifejezést nem tudja értelmezni.  
 
Dr. Nagy Atilla: az (1) bekezdésnél törlésre kerül a „hasonlók”. Az alábbi módosítást javasolta: (1) bekezdés 
e./ kiegészítve: így különösen …..  , törölve:  és hasonlók. 
 
A bizottság  3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  

 
60/2008.(VII. 2.) sz. ÜJKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
törvényességi észrevételére a közterületek használatáról 

rendelet-módosítást az alábbi kiegészítéssel, illetve törléssel elfogadni: 
 

 
Göd Város Önkormányzatának …./2008. (….......) sz. Ök. rendelete a közterületek használatáról szóló 

34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése által biztosított 
jogával élve az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 
(1) A közterületek használatáról szóló módosított 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: 
             Rendelet) 2. §  (2) bekezdés e./ pontja hatályát veszti és új szövegét a következőképpen állapítja  
              meg: 

„e./ köztisztasággal kapcsolatos építmények és az ennek nem minősülő tárgyaknak elhelyezésére, 
melyek különféle hulladékok gyűjtésére és tárolására szolgálnak, legalább 1 m2 területet, 
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alkalmanként legalább 48 óra időtartamra foglalnak el, (így különösen szelektív hulladékgyűjtő 
sziget, hulladékgyűjtő konténer)”. 

 
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés j./ pontja hatályát veszti és új szövegét a következők szerint állapítja  
            meg: 

„j./ olyan kép-, mozgókép-, és hangrögzítési tevékenységekhez, amely nem tartozik a családi, 
turisztikai felvételkészítés körébe, nem tartozik a sajtótermékekre vonatkozó jogszabályok hatálya 
alá, amelyet  gazdasági  előnyökért (haszonszerzési céllal) folytatnak és ezt a közterület lezárásával 
érik el. E tekintetben lezárt területnek kell tekinteni felvevő készülékek és kiszolgálóberendezéseik, 
kellékeik, az ezek mozgatását biztosító pályák, sínek és vezetékek, valamint a felvételhez 
szükséges mindenféle személyek, tárgyak elhelyezését, tárolását szolgáló tereket,” 

 
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdés b./ pontja hatályát veszti és új szövegét a következők szerint állapítja    
             meg: 

„b./ főútvonalra üzemképtelen vagy hatósági jelzés nélküli jármű tárolására,” 
 

(4) A Rendelet 6. § (2) bekezdés „esetenként” szava hatályát veszti és ennek helyébe a következő új  
            szövegrész lép: 
 „minden nap 6 és 10 óra kötött”  
 
(5) A Rendelet 6. § (3) bekezdés „hónap” szövegrésze  hatályát veszti és ennek helyébe a következő ú 
             szövegrész lép: 
 „alkalommal 30 nap” 
 
(6) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének „Különösen méltányos...” kezdetű mondata hatályát veszti és  
            helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban a részletfizetésre vonatkozó feltételek teljesülése 
esetén a Polgármester engedélyezheti a díj részletekben történő fizetését.” 

 
(7) A Rendelet 8. § (4) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban az adó mérséklésére illetve elengedésére 
vonatkozó feltételek teljesülése esetén a Képviselő-testület a díjat részben vagy egészben 
elengedheti.” 

 
(8) A Rendelet 1. sz. mellékletében a 8. pontban (gépjármű tárolás) szereplő díjtétel 5.000.- Ft/hó-ra  
            változik. 

 
 

2. § 
 
E rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha 
az  
a kérelmezőre nézve nem okoz hátrányt. 

 
 
 
 
  Polgármester          Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Detre László ÜJKB elnök 
 
 
 
Czadró József: vélemény szerint a „hasonló” szónak jelentősége volt.  
 
 
4./ Egyebek:  
 
4.1 Duna utcai útépítéssel kapcsolatos vizsgálat 
Detre László: a bizottság felkérte a hivatal ügyvédjét vizsgálja meg a jogi helyzetet, és károkozás esetén 
nevezze meg a felelőst. A feljegyzésben sem a kár, sem a felelősség megállapítása nem történt meg. A 
pénzügyi osztályon nyilvántartás van az útépítési hozzájárulás befizetésekről, illetve a feljelentésekről. 
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Kovacsik Tamás: ebből megállapítható a károkozás mértéke.  
 
Czadró József: létezik-e okozott kár, és megállapítható-e annak mértéke? 
 
Kovacsik Tamás: Dr. Kármán Gábor osztályvezető fogta össze ennek a nyilvántartását. Csak földutat lehet 
leaszfaltozni, ezért a tulajdonosok nem hajlandóak fizetni. Nem bizonyosodott be a 67%-os részvételi arány. 
A képviselő félrevezető magatartása bizonyított. A bizonyításhoz jegyzőkönyveket kell csatolni. A képviselő 
ígéretet tett az aláíróívek bemutatására, melyre a mai napig nem került sor. Fel kell kérni a jegyzőt, hogy 
bízzon meg valakit az anyag összeállításával.  
 
Detre László: a bizottság felkéri Dr. Kármán Gábort, hogy a Duna utcával kapcsolatos összes fellebbezést, 
ügyiratot adja át Dr. Kovács Balázsnak. Az útépítéshez kapcsolódó testületi határozatokat, jegyzőkönyveket 
szintén az ügyvéd rendelkezésére kell bocsátani.  
 
Dr. Nagy Atilla: az út értéknövekmény, ezt a károkozásnál figyelembe kell venni.  
 
Czadró József: véleménye szerint az ügyvéd úr felé kell referálni.  
 
Detre László: a jegyző felé kell a határozatot továbbítani.  
 
Kovacsik Tamás: kérte, hogy az ügyvéd levelét is továbbítsák a jegyző felé.  
 
A bizottság  3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

61/2008.(VII. 2.)sz. ÜJKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy a Duna utcai útépítéssel kapcsolatos összes ügyiratot,  

(aláíró ívek, fellebbezések, testületi jegyzőkönyvek, határozatok) 
bocsássa a hivatal ügyvédje, Dr. Kovács Balázs rendelkezésére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Mikesy György jeltolmácsolási díjjal kapcsolatos észrevételek 
Detre László: az előző ülésen olyan döntést hoztak, mely nem fedi le pontosan a tolmácsolás 
igénybevételét.  Javasolta, hogy a korábbi határozatot vonják vissza, melyben már rögzítették, hogy milyen 
jogcímek alapján számfejtsék a tolmácsolás díját.  
Határozati javaslata: az. Ötv alapján, valamint a testület által delegált feladatokra biztosítsák a jelnyelvi 
tolmácsot. Az Ötv. nem szabályozza a fogyatékkal élő munkavégzésének feltételeit, országosan egyedül 
Gödön van ilyen képviselő. Véleménye szerint az önkormányzatnak precedens értékű szabályzatot kellene 
hoznia.   
 
Kovacsik Tamás: az eredeti javaslatot támogatta.  
 
Detre László: ismertette az első javaslatot.  
 
Kovacsik Tamás: a lakossági fórum képviselői kötelezettség.  
 
Dr. Nagy Atilla: valószínű, hogy az Ötv. helyett más jogszabály rendelkezik a fogyatékosok munkavégzésére. 
 
Detre László: a képviselő nem munkaviszonyban áll.  
 
Czadró József: az önkormányzat hozhat egy precedens értékű határozatot.  
 
Dr. Nagy Atilla: a Ket. alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia az eljárás folyamán a tolmács 
biztosításáról. Ami kötelező, azt biztosítani kell a képviselő részére.  
 
Detre László: határozati javaslat, hogy a június 12-i ÜJKB határozatot vonják vissza.  
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A bizottság  3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

62/2008.(VII. 2.)sz. ÜJKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
az 56/2008. (VI. 12.) sz. ÜJKB határozatát visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Detre László ÜJKB elnök 
 
Detre László határozati javaslata: a megbízott a hivatal által igényelt időpontokban a Képviselő-testület 
ülésén, az önkormányzat bizottsági ülésein, és amennyiben megbízás alapján képviseli az önkormányzatot, 
ehhez jelnyelvi tolmácsolást biztosít Mikesy György képviselő részére. 
 
A bizottság  3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

63/2008.(VII. 2.) sz. ÜJKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
a jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó szerződésben az alábbi módosítást javasolja:  

 
„Megbízott a hivatal által igényelt időpontokban, a Képviselő-testület ülésein, az önkormányzat bizottsági 
ülésein, és amennyiben megbízás alapján képviseli az önkormányzatot, jelnyelvi tolmácsszolgáltatást 
biztosít Mikesy György önkormányzati képviselő részére.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, Detre László elnök megköszönte a részvételt, mindenkinek kellemes 
nyári szünetet kívánt, és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

  Detre László               Szaszovszky Olga 
          elnök      jegyzőkönyvvezető 


