
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. június 
24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
 
Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. 
 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy eddig a hivatal az ügyrend alapján működött. Az ÁSZ 
viszont SZMSZ-ben szeretné látni a szabályozást. Ezért készült el. 
 
A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

47/2009. (VI. 24.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó rendelet-tervezetet 
a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
2./ Leltározási rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József felolvassa a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy szintén az ÁSZ kérésére 
került elkészítésére a rendelet-tervezet. A PEKB már megtárgyalta és elfogadta. 
 
A bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

48/2009. (VI. 24.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 



A Polgármesteri Hivatalban szükséges leltározás rendjéről szóló rendelet-tervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Detre László kérdése, hogy a testület előtt lévő rendelet-tervezeteket kellett volna tárgyalni? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy nem, mert csak számszaki módosulásról van szó.  
 
Detre László elmondja, hogy a következő rendes ülésen majd téma lesz a polgárőrség 
támogatása. Több munkatárs jelezte, hogy a hivatal biztonsága napközben nem teljesen 
megoldott. Történtek lopások hivatali időben, ugyanakkor ügyfélfogadási időn kívül is jönnek 
be ügyet intézni ügyfelek. Felmerült kérésként, hogy nappal legyen biztonsági őr és éjszaka 
pedig legyen csendes riasztásra bekötve az épület a rendőrségre. Kéri, hogy a következő 
bizottsági ülésen ennek a lehetőségét beszéljék át.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 

49/2009. (VI. 24.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Úgy határoz, hogy a következő munkaterv szerinti ülésen a Polgármesteri Hivatal őrzését 
megtárgyalja. 
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős: Detre László 
 
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 


