
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2008. november 5-i 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
Kovacsik Tamás, Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Horváth úr kérte a GSE és a testület közötti jogvita 
vizsgálatát. Jegyző úr viszont azt kérte, hogy ezt egymás között tárgyalják meg Horváth úrral. 
Érkezet még egy rendeletmódosítás, amit tárgyalni kell. 
 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Beszámolók (rendőrség, közterület-felügyelet) 
 
2./ Telekadóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
3./ Nemeskéri-Kiss Miklós út forgalomkorlátozási rendelet-tervezete 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
4./ Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Gödi Szervezete bérleti szerződés-tervezet 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
5./ Tájékoztató a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány működéséről 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Egyebek 

- Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
 

1. Beszámolók 
 
Kovács László elmondja, hogy csökkentek a lakossági bejelentések. A Közterület-felügyelet reggel 
8-tól este 8-ig ügyeletet tart, utána pedig a polgárőrség járja a várost. A 2-es út mentén nagyszabású 
gallyazás lesz, első sorban a veszélyes útkereszteződésekben. A bírságok száma stagnál. Nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a kihelyezett táblák betartására. Már most a télre készülnek fel. Több 
gyalogátkelőt festettek fel az elmúlt napokban. A probléma az, hogy a gyalogátkelőkhöz nincs járda 
kiépítve.  
 
Vidák Árpád elmondja, hogy a Jávorka - Pesti út kereszteződésben is nagy szükség van a 
gallyazásra.  
 
Detre László kérdése, hogy lehet-e tenni valamit a Jávorka S. utcai patika előtti megállással? 
 
Kovács László szerint kérni kell a közútkezelőtől a megállni tilos tábla kihelyezését. 
 
Detre László kérdése, hogyan áll a polgárőrség autójának rendbetétele? 
 



Kovács László elmondja, tegnap volt vizsgán, most folyik a matricázás. 
 
A bizottság egyhangú igen szavazattal a beszámolót elfogadja. 
 
 
Tóth Zoltán megköszöni a polgárőrségnek a hétvégi részvételt a temetői járőrözésnél. Egyelőre 
bejelentés és feljelentés a hétvégével kapcsolatban nem érkezett. A Béke utcában az autómosónál ki 
van helyezve egy megállni tilos tábla, de sajnos nem az előírásoknak megfelelően. Javasolja, hogy a 
másik oldalon lévő villanyoszlopra helyezzék át, és ne legyen kiegészítő tábla. A másik tábla, a 
Jávorka utcában lévő behajtani tilos tábla. Kimentek a helyszínre megnézni. Javasolja, hogy a 
mostani tábla maradjon a helyén és a régi tábla helyére is tegyenek egy táblát kiegészítő táblákkal. 
Az egyiken a lakók kapnak lehetőséget a behajtásra, a másikon pedig az iskola az építkezés idejére 
kapjon lehetőséget, ami az építkezés végével leszerelhető. 
 
Dr. Szinay József kéri, hogy erről szavazzanak.  
 
Detre László ismerteti az előzményeket.  
 
Tóth Zoltán javasolja, hogy kerüljön ki a Béke utcába egy súlykorlátozó tábla is 3,5 tonnás 
megjelöléssel. 
 
Tóth Zoltán javaslatát a bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

80/2008. (XI. 05.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy a Béke utcába a Pesti út és a vasúti átjáró közé, az autómosóval szembe kerüljön 
kihelyezésre egy megállni tilos tábla, a Béke utca – Pesti út és a Béke utca – Nemeskéri út 
kereszteződésébe egy-egy 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla, a Jávorka Sándor utca végén, a Dunaparti 
lejáró kezdetéhez kerüljön vissza a behajtani tilos tábla az alábbi két kiegészítő táblával ellátva: 

- kivéve lakók 
- kivéve építési forgalom (az iskolai építkezés befejezése után leszerelésre kerül). 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy ez előző bizottsági ülés óta három betörés volt, de gócpontot nem tud 
mondani, mert a város különböző területén történtek. Üdvözli a gyalogátkelők létesítését. Igény 
lenne azonban közlekedési rendőr jelenlétére is. Továbbra is szorgalmazzák azt, hogy a 
forgalmasabb időben a gyalogátkelőknél legyen ember, aki segíti az átkelést. Újabb cselekménnyel 
találkoztak, ami azzal jelenik meg a lakóknál, hogy nyert egy játékon és csak a kiszállítási díjat kell 
kifizetni. Volt két rongálás a városban. Az egyiknél egy padot rongáltak meg. A másik esetben az 
újtelepi buszmegállót rongálták meg. Többször voltak kinn az otthonba, de nehezen tudtak bemenni 
még többszöri csengetésre sem.  
 
Dr. Szinay József kérdése, hogy tudnak-e a Jácint utcai gyanús elemekről? 
 



Tóth Zoltán elmondja, hogy sajnos nem tudnak semmit, de azóta nem történt semmi a környéken.  
 
Zahorán Sándor kérdése, hogy miért oda rakták a zebrákat, ahol most vannak? 
 
Tóth Zoltán erre nem tud válaszolni. 
 
Kovács László elmondja, hogy senki nem kérte ki a rendőrség és a Közterület-felügyelet 
véleményét.  
 
Tóth Zoltán javasolja, hogy az Oázisba a lakó-pihenő övezet tábla alá helyezzenek kiegészítő táblát, 
mely szerint a helyi busz behajthasson. 
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a végleges döntésig várják meg a rendőrség írásos véleményét is. 
 
A bizottság a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

81/2008. (XI. 05.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy amennyiben a rendőrségi szakvélemény azt lehetővé teszi, az Oázis lakóparkban 
lévő lakó-pihenő övezet tábla alá kerüljön az alábbi kiegészítő tábla kihelyezésre: 

- kivéve helyi járatú autóbusz. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
A rendőrségi beszámolót a bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 

2. Telekadó rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor ismerteti az előterjesztést. A PEKB már tárgyalta a tervezetet és csak az első pontot 
hagyta meg, 
 
A bizottság az előterjesztést egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

82/2008. (XI. 05.) 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. rendelet  
a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 2.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 

A rendelet 6.§-ának bevezető szövegrésze az alábbiak szerint módosul: 



„Kérelemre az adóalany az évi adó 50 %-a alól mentesül”  
 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.  
 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

3. Nemeskéri út forgalomkorlátozása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. A VfB már tárgyalta az előterjesztést és a 3,5 tonnás 
súlykorlátozást, amit a lakók kérnek alacsonynak tartják. Kérte a bizottság, hogy a Samsung és a 
helyi vállalkozások kivételt képezzék ez alól a korlátozás alól. Kérték még, hogy utalják vissza a 
VfB elé a javaslatot ezekkel a felvetésekkel együtt. Javasolja, hogy a helyi vállalkozókat a VfB 
pontosítsa. 
 
Kovács László javasolja, hogy a Béke út - Nemeskéri út kereszteződésébe is tegyék ki a 3,5 tonnás 
korlátozó táblát.  
 
A javaslatot a bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

83/2008. (XI. 05.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Nemeskéri út forgalomszabályozására vonatkozó 
rendelet-tervezetet tűzze ismét napirendi pontra és az alábbi javaslatokat figyelembe véve tárgyalja 
ismét meg: 

- a súlykorlátozás pontos meghatározása 
- a kivételek közé kerüljön be a Samsung és a helyi vállalkozók 
- a helyi vállalkozók körét, akikre a kivétel vonatkozik pontosan határozza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás  VfB elnök 
 
 
 

4. Kertbarátok bérleti szerződése 
 
Antal György Bálint sérelmesnek tartja a felmondási időt és azt, hogy indokolás nélkül felmondható 
a szerződés. 
 
Dr. Szinay József szerint lehet bővíteni a határidőt, akár fél évre is.  



 
Antal György Bálint szerint az összeget meg kell még határozni. 
 
Vidák Árpád javasolja, hogy 1 Ft legyen a bérleti díj. 
 
A bizottság az előterjesztést a módosításokkal együtt egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

84/2008. (XI. 05.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Gödi Szervezete bérleti szerződés-tervezetét az 
alábbi módosítással együtt elfogadja: 
- a 3. sz. pontban a bérleti díj mértéke 1 Ft/ év 
- a 9. sz. pontban a felmondási idő 6 hónap. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  
 
 
 

5. Alapítványi tájékoztató 
 
Detre László elmondja, hogy kaptak egy levelet a kuratórium elnökétől, melyet ismertet. 
Véleménye szerint ezt a kérést lehet támogatni. A bizottság szerette volna a 2001- 2006 közötti 
tevékenységet vizsgálni, de már megtörtént az ügyészség általi vizsgálat, amit a bizottság nem tud 
felülbírálni, ezért ezt el kell fogadni. Javasolja, hogy a kérelmet fogadja be a bizottság. 
 
Dr. Garabon Sándor ismerteti az ügyészségi vizsgálat eredményét. Egy tételt találtak hibásnak, egy 
cipővásárlást, viszont több adminisztratív hibát találtak. Lényegesebb volt, hogy a közhasznúsági 
jelentések nem készültek el és nem tették azokat közzé. Az alapítvány a felsorolt hiányosságokat 
megszüntette, melyről a kuratórium elnöke részletes jelentést tett az ügyészség felé. A jelentéseket 
az ügyészség elfogadta és azóta észrevétel az alaptóhoz nem érkezett. Azóta is probléma azonban a 
téglajegy és a telefonszámla. Úgy néz ki, hogy ez a probléma is rövid időn belül megoldódik. Most 
az alapítvány rendelkezik annyi pénzzel, hogy a befolyt téglajegyek árát az önkormányzat részére át 
tudja utalni. Erről készítenek majd egy jegyzőkönyvet is, mely szerint az önkormányzat 
megelőlegezte a sportcsarnok berendezési eszközeit. A leemelt telefondíj rendezését Zsarnóczay úr 
vállalta, azonban többszöri felszólítás ellenére sem tette meg. Most elkészítik a fizetési meghagyást. 
A kuratórium elnöke kérte, hogy a bizottság tegyen feljelentést Zsarnóczay úr ellen. 
 
Zahorán Sándor elmondja, hogy az önkormányzat sokszor támogatta az alapítványt, mert úgy nézett 
ki, hogy a városnak jó.  
 
Az ügyészségi vizsgálat miatt az előző bizottsági vizsgálatot lezárja. A most érkezett alapítványi 
kérést külső jogász bevonásával, esetlegesen a feljelentés megtételével, a fizetési meghagyás 
megküldésével: a bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

85/2008. (XI. 05.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 



A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány bizottság által kezdeményezett vizsgálatát 
az ügyészségi vizsgálat lezárulta miatt, annak eredményét elfogadva megszünteti. 
Az Alapítvány kuratóriumi elnökének kérését elfogadja és kezdeményezi, hogy külső jogász 
bevonásával készüljön vizsgálat a korábbi telefonszámlák ügyében, kerüljön megállapításra a 
felelős és a vizsgálat eredményének függvényében a büntető feljelentés kerüljön megtételre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Egyebek 
- Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

86/2008. (XI. 05.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 

 
Göd Város Önkormányzatának ……/2008. (XI….) sz. Ök. rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
1. sz. melléklet: 

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan 
területe (m2) 

Tulajdoni 
hányad 

Forgalomképesség szempontjából 
besorolása Forgalomképes=5 
Forgalomképtelen=1 
Korlátozottan forgalomképes=3 

 6953/2 Göd belterület 
6953/2 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

198 1/1 1 

 6954/2 Göd belterület 
6954/2 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

138 1/1 1 

 6955/2 Göd belterület 
6955/2 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

143 1/1 1 

 6956/8 Göd belterület 
6956/8 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

489 1/1 1 

 6956/10 Göd belterület 
6956/10 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

1788 1/1 1 

 2690/9 2131 Göd, 
Pesti út 95. 

„Kivett 
lakóház és 
udvar” 

571 1/1 1 

 
2.§ 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
  Polgármester      Jegyző 



 
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 


