
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2008. 
november 26-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A piarista építkezéssel kapcsolatban 
történt egy eset, ami részben a hivatalt is érinti. Ezt tisztázni kell. Kéri, hogy ezt tárgyalják 
először. Az egyebekhez két előterjesztés érkezett. Az egyik a Polgármesteri Hivatal ügyrendje 
a másik pedig az önkormányzat gazdasági programja. 
 
A bizottság 4 igen, egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Piarista építkezésnél történt események megtárgyalása 
Előterjesztő: Detre László 
 
2./ Hirdető-berendezések kihelyezéséről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
3./ Parkolási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
4./ Kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
5./ Lakásrendelet módosítása, étkezési térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
6./ A testület 2009. évi munkaterve 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
7./ Tervtanácsról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
8./ Helyi természetvédelemről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Egyebek 
I./ Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló rendelet módosítása 
II./ Az Önkormányzat gazdasági programja 
 
 
 



1./ Piarista építkezésnél történt események megtárgyalása 
Előterjesztő: Detre László 
 
Detre László elmondja, hogy a fakivágási engedéllyel kapcsolatban történt egy esemény, ami 
a Környezetvédelmi Bizottság ülésén derült ki. Érkezett egy faültetéssel kapcsolatos levél, 
amit nem az azon szereplő személy írt alá. Ezt szeretné tisztázni. Kéri, hogy a meghívott 
vendégek mondják el a történeteket.  
 
Dr. Nyári Péter jogi képviselő elmondja, hogy sajnálatosnak tartja az eseményt és a Piarista 
Iskola elítéli a történteket. Az építésziroda egyik alkalmazottja követte el a bakit. Véleménye 
szerint az eset tisztázása a Piarista iskolára és az építész irodára tartozik. Az ügy 
kipattanásakor tájékoztatta a Hivatalt. Amennyiben a vizsgálat lezárult, akkor tájékoztatást 
fog adni a bizottság részére.  
 
Detre László elmondja, azért került a bizottság elé az eset, mert az önkormányzat felé lett ez a 
bizonyos levél megküldve.  
 
Dr. Nyári Péter kéri, hogy első sorban a Piarista Iskola vizsgálhassa ki az ügyet. 
 
Detre László kérdése, hogy mikorra várható a vizsgálat eredménye. 
 
Dr. Nyári Péter elmondja, kb. egy hét múlva. 
 
Kovacsik Tamás szerint, az estnek csak az egyik része ami a Piaristáknál történt, a másik 
része pedig az ami az önkormányzatnál történt. Véleménye szerint egy nyilvános elnézés 
kéréssel enyhíthető az eset. Ami a bizottságot érinti az az, hogy az önkormányzatnál mit 
tudtak erről a kérdésről.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, az esetnek jelenleg az a következménye, hogy erdészeti 
szakértő nélkül folyik az építkezés.  
 
Dr. Nyári Péter a Piaristák nevében elnézést kér Debreczeni úrtól és úgy tudja, hogy az iskola 
is felvette a kapcsolatot vele. A piaristák vállalják, hogy az eredeti szakvéleményben szereplő 
famennyiséget fogják pótolni.  
 
Detre László elmondja, a KVB elé került egy levél, ami nem volt valós. A kérdés, hogy ki 
készítette el a levelet és hogyan született meg? 
 
Buella Csaba az építésziroda dolgozója elmondja, hogy ő írta ezt a levelet. Most is szeretne 
elnézést kérni Debreczeni Pétertől. Beadták Debreczeni úr véleményét a hivatalhoz Kopász 
Sándornak. Két hét múlva kapott tőle egy telefont, melyben túlzottnak tartotta Kopász úr a 
meghatározott fa mennyiséget. Ezt követően készült a módosító levél. Ezt némi képpen 
telefonon egyeztette Debreczeni úrral, de az aláírását valóban az engedélye nélkül helyezte el 
a levélen. 
 
Dr. Szinay József kérdése, miért javasolta Kopász Sándor, hogy kevesebb legyen a fa? 
 
Debreczeni Péter a bocsánatkérést elfogadja. A benyújtott szakvéleménnyel kapcsolatban 
elmondja, arra azt írta rá, hogy javaslat. Úgy gondolta, hogy a hivatal megfelelő szakembere 
ezt a javaslatot el fogja bírálni és határozatban fogja megállapítani a pótolandó fák 



mennyiségét. Amennyiben a javasolt mennyiséget nem fogadják el, akkor tájékoztatnia kellett 
volna őt és a határozatot indokolnia kellett volna.  
 
Golda János az építészi iroda képviselője elmondja, hogy az iskola új vezetése elhatározta, 
hogy pénzt áldoz az iskola fejlesztésére. A hely elég szűk, de mégis az a legfontosabb 
szempont, hogy a környezethez igazodjon az új épület. Még egyszer ő is szeretne bocsánatot 
kérni.  
 
Detre László kérése, hogy a belső vizsgálat eredményét minél hamarabb kapják meg.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az építkezés engedély nélkül kezdődött meg, hiszen 
nem jelentették be az építkezés megkezdését. Nem volt lehetőség az utca állapotfelmérésére 
sem. Az építkezés után ezt az utat helyre kell állítani. Kérdése, hogy Debreczeni Péter vállalja 
a további együttműködést az iskolával? 
 
Debreczeni Péter elmondja, a javaslatát megtette és azt is leírta, hogy amennyiben kisebb 
átmérőjű gyökeret érintenek a munkák, akkor lehetőség van arra, hogy a fákat megmentsék. A 
kert további sorsát kéri, hogy más felügyelje, mert nem kíván a továbbiakban együttműködni 
az iskolával. 
 
Buella Csaba elismétli, hogy miért került sor a módosító levél megírására. Kopász úr 
telefonon felhívta és jelezte, hogy túlzottnak tartja a 36 db fa ültetését és kérte, hogy vegyenek 
részt a bizottsági ülésen. De mivel nem tudott részt venni a bizottság ülésén ezért készítette el 
a módosító levelet.  
 
Kopász Sándor elmondja, hogy a Piarista iskola beadott egy fakivágási kérelmet, ami hatósági 
ügy. A kérelmet a bizottság tárgyalta. A kérelemhez tartozott egy szakértői vélemény, 
melyben 38 db fa telepítését javasolták. Amennyiben nem fér el a területen ez a mennyiség, 
akkor ezeket a fákat telepíthetik akár közterületre is. A kérelem megérkezett a hivatalhoz, 
amit a bizottsági ülésen kiosztottak, ott megtárgyalták, 6 fa kivágáshoz hozzájárultak és 38 db 
fa telepítését előirányozták. A határozatot a kérelmező még nem kapta meg, mert jelenleg 
postázás alatt van. Ez a határozat megfellebbezhető. Szakmai szempontból jelezte a 
kérelmezőek, hogy a fatelepítés határideje ne május legyen, hanem április elejére fejezzék be 
a telepítést. 
 
Kovacsik Tamás azt nem érti, hogy miért lett módosítva a telepítendő fák száma?  
 
Bertáné Tarjányi Judit kéri, hogy az iskola gondoskodjon másik szakértő igénybevételéről. A 
másik a közlekedési tábla problémája. A kiegészítő táblán a lakók is szerepelnek. Javasolja, 
hogy kerüljenek le róla. 
 
Detre László javasolja, hogy várják meg a belső vizsgálat eredményét és annak 
következménye legyen a hivatali belső vizsgálat. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

87/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 



Javasolja, hogy Piarista Iskola és Debreczeni Péter közötti nézeteltérés vizsgálatának 
eredményét várják meg és ettől függően kezdeményezzék majd a Hivatali belső vizsgálatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László 
 
 
 
2./ Hirdető-berendezések kihelyezéséről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A közigazgatási hivatal adott határidőt a 
rendelet megalkotására. Újítás, hogy a reklámtáblán szerepelnie kell a táblatulajdonos a 
nevének és elérhetőségének. 
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy a mostani tábláknak meddig van határideje a fennmaradásra? 
 
Detre László ismerteti a rendelet-tervezetben szereplő határidőt. Mi a helyzet a megállító 
táblákkal, mert sok problémát okoznak? Amennyiben erre valóban szükség van, akkor nem 
lehetne egységesíteni?  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, ez az önkormányzat döntési kompetenciája. Valóban 
tehetnek előírásokat.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy ezek a táblák veszélyesek. Javasolja, hogy 2 méter 
alatt ne helyezhessenek el táblát.  
 
Detre László kérdése, hogy kell ez a pont a rendeletbe? 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint három módon lehet szabályozni a megállító táblákat.  
Megengedni korlátozott mértékbe, tiltani és szabályozottan megengedni.  
 
Kovacsik Tamás nem engedné a 2-es út mellé kitenni ezeket a táblákat. 
 
Czadró József a 2.§-ban értelmezési kérdést vet fel. Ez a közterületen elhelyezett tábla.  
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint korlátot kell szabni a nagy méretű reklámtáblák 
elszaporodásának. Magánterületi berendezéseket nem korlátozhatják, csak tilthatják. Ez 
nyilván nem vonatkozik a cégek cégéreire.  
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy közterületen ne lehessen megállító tábla. 
 
 A javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja a bizottság.  
 
Detre László kérdése, mi a helyzet a közterületen lévő autókra kihelyezett hirdetésekkel? Ez a 
rendeletben egyáltalán nincs benne. 
 
Kovacsik Tamás szerint az utcán hagyott autók kérdését a parkolási rendelet szabályozza. 
 



Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy a használaton kívüli autókon a reklámtábla elhelyezését 
tiltsák meg.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint semmit nem jelent, hogy van –e az autón a rendszám vagy sem. 
Ami számít az az érvényesített rendszám.  
 
Detre László javasolja, hogy a közterületen elhelyezett, tartósan nem használt járművön se 
helyezhessenek el reklámtáblát. Összefoglalja a a módosításokat. 
 
A bizottság az előterjesztést a módosításokkal együtt elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

88/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbi 
módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
− megállító tábla közterületre nem helyezhető el 
− közterületen tartósan nem használt járművön reklám nem helyezhető el 
− a 2.§ (1) bekezdésében a közterületen elhelyezett helyett közterületen elhelyezkedő 

szerepel 
− a paragrafusok kerüljenek átszámozásra 
− a záró rendelkezésekbe kerüljön be az előző rendelet hatályon kívül helyezése. 
 
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
3./ Parkolási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismertet az előterjesztést. Ezt a rendeletet nem kell sürgősen elfogadni, 
de célszerű minél hamarabb rendezni ezt a kérdést, mert elég kaotikus a helyzet a városban. 
 
Sellyei Noémi kérdése, hogy mi lesz azokkal, akik nem tudják saját telken elhelyezni az 
autót?  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a lakosok természetesen ingyen használhatják a közterületet. 
A vállalkozások is használhatják, de ők már nem ingyen.  
 
Czadró József szerint a 3.§-ban ennek az ellentéte szerepel. 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint, ez a tárolásra vonatkozik és javítani fogják. 
 
Detre László a 2.§ 4. bekezdését nem érti. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, azért szerepel dőlt betűvel, mert törlésre javasolja, mivel 
már szerepel a KRESZ-ben.  



 
Detre László kérdése, a 4. §-ban hogyan lesz meghatározva a díj? 
 
Bertáné Tarjányi Judit a közterület-használatról szóló rendeletben szerepel a díj nagysága. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint tisztázni kéne a parkolás, a tárolás, várakozás fogalmakat. 
Véleménye szerint az éjszaka a ház előtt parkolás is tárolásnak minősül. 
 
Detre László javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalják újra a rendeletet. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy a fogalmak a rendeletbe is kerüljenek bele. 
 
A bizottság a javaslatokat 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

89/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A parkolási rendelet-tervezetbe az alábbi módosításokat javasolja: 
− kerüljön tisztázásra és a rendeletbe beépítésre az alábbi fogalmak – parkolás, tárolás, 

várakozás 
− a 3.§-ban kerüljön tisztázásra a tárolás és a parkolás. 
 
Határidő: 2009. január 30. 
Felelős: Dr. Szinay József  
 
 
 
4./ Kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László elfogadhatónak tartja azt a javaslatot, hogy a díj a költségvetésbe bekerüljön 
betervezésre. 
 
A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

90/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
a helyi kitüntető címekről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 



 
5./ Lakásrendelet módosítása, étkezési térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
Dr. Hetényi Tamás kéri, hogy a két előterjesztését egyszerre tárgyalják. Mind a két javaslat a 
jövő évi díjak módosítását tartalmazza. A lakbérek a piaci árakhoz képest nagyon alacsonyak. 
Az emelés az infláció mértékével történne, ami 10%.  
 
A bizottság a két előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

91/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére és az étkezési térítési 
díjakra vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
6./ A testület 2009. évi munkaterve 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

92/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
a képviselő-testület 2009. évi munkatervét elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: 2008. december 30. 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
 
7./ Tervtanácsról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendelet módosításának az 
oka a jogszabályi háttér módosulása. Ismerteti a közigazgatási hivatal észrevételeit és 
előírásait.  
 
Pinczehelyi Tamás ragaszkodna az átutalással történő kiegyenlítéshez.  
 



Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a tervtanács tagjai kérték a házipénztári kifizetést és 
amennyiben nem ütközik törvénybe akkor maradjon a készpénzes kifizetés.  
 
Átutalásos fizetés: 1 igen, 3 tartózkodás, 1 nem szavazattal nem fogadják el. 
 
A bizottság az előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

93/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
az építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
8./ Helyi természetvédelemről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A módosítással a DINP egyetértett.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

94/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
a 16/1999. (IV. 20.) sz. rendelet 3.§ 4-5 pontjából Göd Város elfogadott szabályozási tervének 
és helyi építési szabályzatának megfelelően a alábbi ingatlanokról a helyi jelentőségű 
természetvédelem levételét javasolja: 05/13, 05/30, 05/32-36. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
A rendelet –tervezetet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

95/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, 
a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna sport telep helyi természetvédelméről szóló rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző  



 
 
 
Egyebek 
I./ Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló rendelet módosítása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. 
 
A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

96/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Polgármesteri Hivatal ügyrendjére vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
II./ Az Önkormányzat gazdasági programja 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. A javaslatot az önkormányzat vezetői átnézték. A 
terv nem annyira konkrét, inkább koncepcionális jellegű.  
 
A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

97/2008. (XI. 26.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
az Önkormányzat 2006-2010-es évekre vonatkozó gazdasági programját a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Detre László elmondja, hogy a Samsunggal kapcsolatban Szegedi úr készít egy anyagot, amit 
majd Pinczehelyi úr meg fog kapni. Megköszöni az ez évi munkát. Amennyiben nem 
találkoznának, akkor mindenkinek kellemes ünnepeket kíván.  
 

K. m. f. 
 
 
 

Detre László      Jónásné Héder Hedvig 
  elnök       jkv. vezető 


