
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságának rendkívüli ülésén  
               2008. december 10-én a gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:             Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság  rendkívüli ülése 
 
 
Detre László köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, és az ülést megnyitotta.  
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontot.  
 
A bizottság  4  szavazati aránnyal elfogadta a tervezett napirendi pontot.  
 
 
 
Napirendi pont: 
 
1./ Rendelet módosítások 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 

- Közterület használatára szóló rendelet módosítása 
- Önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítása 
- Temetőkről és temetkezési tevékenységekről szóló rendelet módosítása 
- Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
- Építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló rendelet módosítása 
- Közművelődési feladatokról, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet 

módosítása 
- Sporttal kapcsolatos, sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
- Helyi környezetvédelmi szabályzatról szóló rendelet módosítása 

 
 
 
 
 
Dr. Nagy Atilla ismertette az előterjesztést. A Közigazgatási Hivatal felhívása alapján több rendelet 
módosítására volt szükség. A szöveges előterjesztésben szerepelnek az érintett paragrafusokat és a 
cikkeket. Vannak csak harmonizációs módosítások és vannak vegyes, praktikus módosítások. A kiosztott 
anyag elkészítését követően kiderült, hogy a tervtanácsról szóló rendeletet is szükséges módosítani. A 
lakásügyekre vonatkozó rendelet módosítására haladékot kapott az önkormányzat.  
 
 
Detre László: mi a különbség a hatályos rendeleteink és a módosítások között? 
 
Dr. Szinay József: magasabb szintű jogszabályt harmonizálták az EU-s jogszabályokhoz.  
 
Detre László: a környezetvédelmi rendeletet elég-e módosítani, vagy új rendeletet kell alkotni? 
 
Dr. Szinay József: a környezetvédelmi rendelet új rendelet lesz. 
 
Czadró József: az önkormányzatnak lehet-e hátránya a módosítások során? 
 
Dr. Szinay József: nem, és a módosítások kötelező jellegűek.  
 
Detre László: lehet-e az előterjesztésről összevontan szavazni? 
 
Dr. Szinay József: igen.  
 
 
 
 



 119
A bizottság 4  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2008. (XII.10.) ÜJKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
támogatja az előterjesztésben megjelölt rendeletek jogharmonizációs és általános célú módosítását:  
 

- Közterület használatára szóló rendelet módosítása 
- Önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítása 
- Temetőkről és temetkezési tevékenységekről szóló rendelet módosítása 
- Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
- Építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló rendelet módosítása 
- Közművelődési feladatokról, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 

rendelet módosítása 
- Sporttal kapcsolatos, sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
- Helyi környezetvédelmi szabályzatról szóló rendelet módosítása 

 
(rendelet-tervezet mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Detre László megköszönte a részvételt, mindenkinek boldog békés 
ünnepeket kívánt és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Detre László               Szaszovszky Olga 
         elnök      jegyzőkönyvvezető 
 
 


