
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. október 
14-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Dr. Szinay József a ház biztonsági őrzéséről adna tájékoztatást. 
 
A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadja.  
 

1. Beszámolók 
2. Településőr foglalkoztatása 
3. Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
4. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
5. Útépítési rendelet 
6.   Parkolási rendelet 

 
Egyebek 

I. 6468/1 hrsz-ú ingatlan helyzete 
II. Kerékpárúthoz telekvásárlás 
III. Tájékozató a peres ügyekről 
IV. Verőcei Református Iskola bérleti szerződésének módosítása 

 
 
 
1. Beszámolók 
 
Nagy Attila a betörések és besurranásokban stagnálások mutatkoznak, ami van, az átkerült a 
középgödi részre. Felmerült a Sződliget felöli utak fokozott ellenőrzése is. Hetente kétszer 
végeznek sebességellenőrzést a városban. Szeptember végéig a gyalogátkelőket ellenőrizték 
fokozottabban. Az előző ülésen kérte a bizottság az igények megjelölését. El lehetne 
gondolkodni a két vasútállomáson térfigyelő rendszer kiépítésén. A bizottság támogatását kéri 
egy GPS rendszer beszerzéséhez, mivel sok az új utca, amiket nehezen találnak meg. A 
rendszám felismerő rendszer beépítéséhez is kérnek segítséget, mivel a régi kamera már nem 
működik megfelelően. Az üzemanyag támogatást kéri, hogy jövőre emeljék meg havi 50 eFt-
ra. A polgárőrök bevonásával elindítanak egy bűnmegelőzési programot a nyugdíjasok 
körében. 
 
Detre László a zebrával kapcsolatosan elmondja, hogy a Gárdonyi utcánál is van egy zebra, 
amit az autósok nem vesznek komolyan. Kéri, hogy azt is ellenőrizzék, ha arra van lehetőség. 
 
Nagy Attila természetesen van rá lehetőség, a sebességméréseket is ott szokták kezdeni. 
 



Detre László kérdése, hogy a GPS itt lenne helyben, vagy mind a három településen? 
 
Nagy Attila elmondja, a kapitányság ügyeletén lenne elhelyezve. 
 
Detre László kérdése, hogy a három település együtt venné meg a készüléket? A kamera 
milyen jellegű, mekkora összegű? 
 
Szeri Mihály elmondja, hogy nem tudja mennyibe kerülnek ezek a kamerák. 
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy nézzenek körül és utána terjesszék a bizottság elé ezt a 
kérést, a pontos összeg megjelölésével. 
 
Detre László az üzemanyag-támogatást megpróbálják megosztani, hogy ne csak a bizottság 
fedezze. Elvben nincs akadálya a kérések teljesítésének, mert van még kerete. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozza: 
 

57/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Polgárőrség vezetőjét és az Őrsparancsnok helyettest, hogy a GPS készülék és a 
kamera pontos árának megjelölésével a következő ülésen ismételten terjesszék elő támogatási 
kérelmüket. 
 
Határidő: 2009. november 4. 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Szeri Mihály ismerteti a polgárőrség szeptember havi tevékenységét és a teljesített 
szolgálatokat. Négy alkalommal vettek részt közös közlekedési akcióban a rendőrséggel. 
Közreműködtek a gyalogátkelőhelyek biztosításában is. Megszervezték az októberi 
közlekedési akciójukat is, amin kb. 40 ember fog részt venni.  
 
Detre László elmondja, megkapta a Dunakanyar Polgárőrség beszámolóját is és ez alapján ők 
is rendszeresen dolgoztak, amit saját erőből oldottak eddig meg és most kérték a bizottságtól a 
támogatást. Kéri, hogy a bizottság tegyen javaslatot a polgárőrségek támogatásának 
megosztására. Most 600 eFt-ról van szó.  
 
Dr. Nagy Atilla javasolja, felezzék meg a támogatás összegét a két polgárőrség között.  
 
Detre László szerint ez jövőre lesz igazából érdekes. Javasolja, hogy 400-200 arányban 
osszák meg a támogatást. Ismerteti a másik polgárőrség beszámolóját. A jövő évre nézve fele-
fele arányban kéne megosztani a támogatási összeget. Véleménye szerint több polgárőrséget 
nem fog tudni támogatni a város. Mi lesz, ha még alakul polgárőrség?  
 
Dr. Nagy Atilla szerint fel kéne mérni a két polgárőrség személyi állományát és 
bevethetőségét. Ez alapján ki lehetne írni egy pályázatot. Az lenne a hasznos, ha vegyes 
járőröket tudnának kiállítani a rendőrökkel és a Közterület-felügyelettel.  



 
Nagy Atilla elmondja, hogy e hónap elsejétől ez már így működik.  
 
Dr. Nagy Atilla kérne egy részletes tájékoztatást a polgárőrök számáról.  
 
Pinczehelyi Tamás véleménye, hogy ezt nem tudják kezelni. Ha több szervezet alakul, akkor 
hozzanak létre egy felsőbb fórumot, aki koordinálja a szolgálati beosztásokat és az 
önkormányzati támogatás elosztását. Ez az önkormányzat számára is átláthatóbb lenne.  
 
Kovacsik Tamás szerint ez csak akkor lenne érvényes, ha több polgárőrség is alakulna. Két 
szervezet esetében véleménye szerint erre nincs szükség.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint fontos a polgárőrség munkája a városban.  
 
Kovács László szerint a közterület-felügyelet és a rendőrség tudja nagy biztonsággal 
elmondani, hogy melyik polgárőrség mennyi feladatot lát el. Úgy látja, hogy a városi 
polgárőrség minden egyes városi rendezvényen jelen volt. Véleménye szerint erre az évre a 
reális elosztás a 400-200 lenne.  
 
Detre László a cél az lenne, hogy a két polgárőrség együtt tudna dolgozni.  
 
Szeri Mihály úgy tudnak dolgozni, hogy van egy éves keretük, amit megigényeltek. Ez 
alapján tudják a szolgálatokat szervezni. Ha kevesebb a támogatás, akkor kevesebb 
szolgálatot tudnak adni.  
 
Detre László szerint a polgárőrség civil szervezet és a tagok önállóan vállalták a részvételt. A 
szolgálatok megosztását a két polgárőrségnek kell egyeztetni és leszervezni. A polgárőrség 
támogatási kérelmét, ami 40 eFt kéri, hogy támogassák. 
 
A bizottság a 400-200 eFt-os második félévi támogatás-megosztását 4 igen szavazattal 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

58/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az önkormányzat költségvetésében a Polgárőrség támogatására elkülönített keret II. félévi 
megosztását az alábbiak szerint fogadja el: 
Városi Polgárőrség   400.000 Ft 
Dunakanyar Polgárőrség 200.000 Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
A városi közlekedési akcióra 40 eFt-os támogatás a bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

59/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 



Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Városi Polgárőrség részére az október 20-án tartandó közlekedési akció megtartásához 
40.000 Ft támogatást biztosít. 
Fedezet: a bizottság saját kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Kovács László elmondja, hogy az elmúlt három hónap volt ebben az évben a leghatékonyabb 
három hónap. Mind a három szervezet együtt tudott dolgozni. Ahhoz, hogy a közterület-
felügyelet megfelelően tudjon dolgozni, együtt kell dolgozniuk a többi szervezettel. A 
strandnál jelképes bírságokat szabtak ki, de elég sokat. A képviselőkkel közösen sikerült 
bejárni a város területét. Ahhoz, hogy ezeket a munkákat el tudják végezni jelentős túlmunkát 
kellett végezni, ami nem lett sehol elszámolva. Ismerteti a számszaki adatokat. 290 kiszabott 
bírság volt ebben az évben. A bírságok összege kisebb volt, mint tavaly. Véleménye szerint a 
frekventált helyeken látszik a munkájuk eredménye.  
 
Bertáné Tarjányi Judit felhívná a figyelmet a dunaparti crosspályára, amit meg kéne szüntetni. 
 
Kovács László a Beck Ö. Fülöp téren kialakult egy parkolási rend. Az ott parkoló autókat 
figyelmeztetésben részesítik jelenleg. Kéri, adjanak állásfoglalást, hogy mikortól 
bírságoljanak. Több javaslat is érkezett a parkolási idő meghosszabbítására.  
 
Kovacsik Tamás véleménye szerint elegendő a parkolási idő, hiszen az volt a cél, hogy minél 
kevesebb időt töltsenek ott az autósok és csak a vásárlási időt töltsék a parkolóban.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a mostani testületi ülésen fognak dönteni a parkolási 
rendeletről, ami november 1-től lépne hatályba, és akkortól lehet majd büntetni. 
 
Pálfai Kinga: mikor van tervezve a Mikszáth utcai parkoló megépítése? 
 
Kovacsik Tamás heteken belül elkészül a parkolórész. Jelenleg csak ideiglenesen fogják a 
területet rendezni és pályázni fognak P+R parkoló kialakítására. A parkolói számot biztosítani 
fogják. Jelenleg az árajánlatokat kérik be, és folyamatban van a tervezés is.  
 
Detre László kérdése, hogy a térfigyelő rendszerhez személyi feltétel is szükséges, milyen a 
tapasztalat azokon a helyeken, ahol már működik ilyen rendszer? 
 
Nagy Attila tudomása szerint ahol már működik ilyen rendszer, ott megszűntek a 
kerékpárlopások. A videofelvételes rendszer annyiban rosszabb, hogy nem tudnak azonnal 
közbelépni. 
 
A bizottság a beszámolókat 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

60/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 



A rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Dr. Szinay József feladatként kapta a biztonsági őrzés átszervezésének lehetőségét. A házban 
történtek sajnálatos lopások munkaidőben és az után is. Egyeztettek a biztonsági céggel. A 
nappali őrzés kb. 10%-al növelné meg a költségeket. Ez önmagában nem lenne 
megoldhatatlan feladat, csak az esti zárások jelentenének problémát. A beléptető rendszer 
nagyon jó lenne, de az meglehetősen drága. Nem javasolja, hogy az éjszakai őrzés 
megszűnjön. 
 
Kovacsik Tamás szerint amennyiben hivatali időn kívül jön be valaki, akkor fel kellene szólni 
az ügyintézőnek. 
 
Dr. Nyitrai Judit szerint ez már most is így működik.  
 
Detre László szerint erélyesebben kéne fellépni, hogy az ügyfélfogadási időn kívül ne 
kóborolhasson bárki a hivatalba. Javasolja, hogy az ügyfélfogadási időn kívül csak azok 
jöhessenek be, akiknek előre egyeztetett időpontja van, és a belépők adatait írják fel.  
 
Dr. Nyitrai Judit javasolja, hogy nézzenek utána adatvédelmi szempontból. 
 
A hivatal ügyfélfogadási rendjének szigorítására vonatkozó javaslatot a Jegyző a következő 
ülésen terjessze elő: 4 igen szavazattal a bizottság a javaslatot elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

61/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének szigorítására 
vonatkozóan a következő ülésre készítse el és terjessze be a bizottság elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

2. Településőr foglalkoztatása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. El kell dönteni, hogy akarják-e vagy sem.  
 
Kovács László a munkaerőre szükségük lenne, de ki kell dolgozni az anyagi részét. 
 
Szeri Mihály szerint a településőrök nincsenek felhatalmazva semmivel ezért felesleges lenne 
alkalmazni őket, pláne akkor, amikor két polgárőrség is működik a városban. 
 
Nagy Attila sem látja értelmét a foglalkoztatásnak.  



 
Kovács László olyan munkákat lehetne rájuk bízni, ahol nem kell intézkedni.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal nem javasolja a településőrök foglalkoztatását. 
 

62/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Nem javasolja a városban településőrök foglalkoztatását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József 
 
 
 

3. Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendeletet a PEKB már 
megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Detre László melyik változatot kéne tárgyalni? 
 
Jakab Gábor a 16. oldalon található PEKB javaslatot. Ismerteti a változásokat.  
 
A bizottság a 16. oldalon található előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza:  
 

63/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
 

Göd Város Önkormányzat ……../2009. (……) sz. Ök. rendeletet a helyi telekadóról  szóló 
33/2005. /XII. 2./ sz. Ök. rendelet módosításáról 

       
„1.§ 

 
      A 3. § helyébe a z alábbi rendelkezés kerül: 

                                                                     3.§ 
„Mentes a telekadó alól az 1990. évi C. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
számított földrészleleten fel túl a lakással, üdülővel beépítettnek minősülő ingatlan, kivéve azokat 
az ingatlanokat, amelyeken olyan lakás vagy üdülő található, ami üzleti célt szolgál.” 

 
2.§ 

 
A 6. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

6.§ 
Kérelemre mentesül az adóalany az évi adó 50 %-a alól,  

 



a./ ha az ingatlana kertvárosias lakóövezetben található és a 280 m2-es teleknagyságot nem éri el 
feltéve, hogy a telke nem üzleti célt szolgál, 

 b./ ha a beépítetlen földterületen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától 
5 év még nem telt el. 

    
3. § 

 
(1) E rendelet 2010. január 1-től lép hatályba.  

 
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 9.§ (4) bekezdése hatályát veszti, és az 5. § (2) 

bekezdésében a „beépítetlen belterületi földrészlet” kifejezés helyébe a „telek” szó kerül.   
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: 2009. október 21. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

4. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor ismerteti az előterjesztést. A lényegi változás a 2.§-ban található, a többi csak 
pontosítás. 
 
Detre László a KvB ülésén arról volt szó, hogy amennyiben a vízelfolyás a vízóra után 
történik, akkor az a lakos felelőssége. Amennyiben az önkormányzat területén közterületen 
történik ilyen, akkor az kinek a felelőssége? 
 
Jakab Gábor amennyiben a tulajdonos olyan méltányolható okot tud felhozni, ami 
elfogadható, akkor tud a DMRV méltányosságot gyakorolni és a számlázásból jóváírni. Ebben 
az esetben lehetne korrigálni a talajterhelési díj alapját. 
 
Detre László ki állapítja meg, hogy önhibáján kívül történt az elfolyás? 
 
Jakab Gábor a DMRV. 
 
Pinczehelyi Tamás mennyi volt korábban a talajterhelési díj mértéke, lett változtatva? 
 
Jakab Gábor a díj mértékét nem az önkormányzat állapítja meg, hanem törvény.  
 
A bizottság a 20. oldalon található előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

64/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek: 

 
„Göd Város Önkormányzatának ____/2009 (…….) Ök. sz. rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelet módosításáról 



 
                          1. § 

 
A 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„2.§ (4) A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdésében szereplő egységdíj-mérték és (3) 

bekezdésében meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata, azaz 180 Ft/ m3 
 

2.§. 
 
A 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül, egyúttal a jelenlegi (2-4) bekezdések 
számozása (3-5) bekezdésekre módosul: 
 
„3.§ (2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a 

talajterhelési díj alapjából, ha a meghibásodás miatt az illetékes szolgáltató (Dunamenti 
Regionális Vízmű Rt. 2600 Vác, Hóman Bálint u. 3.) – a továbbiakban szolgáltató - a díjszámla 
korrekcióját elvégzi, és ezt írásban igazolja a kibocsátó (vízfogyasztó) felé.   

 
3.§. 

 
A 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„5.§ (3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmaznia kell a kibocsátó 
azonosításához szükséges, kibocsátó és szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő adatokat.  

 
4. § 

 
A 6.§ (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szövegrészek kerülnek: 
„6.§ (3) A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi 
ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktd-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(4)  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi és azt az 
önkormányzat  a Ktd. 21/A §-ában foglaltaknak megfelelően használhatja fel.„ 

 
 

5. § 
 

E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, a 2.§-ban leírtakat első alkalommal a 2009. évről szóló, a 
rendelet 21/A § (1) bekezdése szerint 2010. március 31-ig benyújtandó bevallások esetében kell 
alkalmazni.   

 
                                 ------------- 

Polgármester    Jegyző 
 
 
 

5. Útépítési rendelet 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Meg kell határozni, hogy mekkora összeget 
finanszírozzon a lakosság.  
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy a megfizetés mértékének lehetőségét az önkormányzattól 
elvették. Ismerteti a számítás menetét. A rendelet alapján egy hatósági határozattal kerül 
megállapításra, hogy mennyit kell fizetnie a lakosnak. A fizetési feltételeknél a fizetési 



tartamot lehet módosítani és meg kell határozni, hogy meddig nyújtanak fizetési kedvezményt 
az egyösszegben befizetőknek.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy jártak a Közigazgatási Hivatalnál is egyeztetni ez ügyben.  
 
Pálfai Kinga az útépítést az önkormányzat dönti el, vagy a lakossági igény alapján történik, 
mi a helyzet a saroktelkekkel? 
 
Kovacsik Tamás az útépítés meghatározása első sorban a pályázati kiírás alapján történik, 
aminek meg kell felelni. Utána térkép alapján meghatározzák a lehetséges utcákat, majd az 
anyagi lehetőségek függvényében meghatározzák a fontossági sorrendet, ami bekerül a 
bizottságok majd a testület elé. A saroktelek esetében ott kell fizetni, ahova a lakcím szól, 
vagy ahol a kapubejáró van. Ha mind a kettő felén van, akkor ott, ahol először épül út. Úgy 
kéne az összeget meghatározni, hogy a korábbi lakossági befizetések összegével nagyjából 
megegyezzen. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy 15%-ot írjanak be a 3.§ (1) bekezdéshez.  
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy az érintett lakók részletesebb tájékoztatást kapjanak.  
 
Dr. Szinay József a nyeles telkeken még el kell gondolkodni. 
 
Dr. Nyitrai Judit szerint mindenkire méltányos megoldást nem lehetett kitalálni. A képzési 
módra nincs szabályozás. 
 
Dr. Szinay József szerint nincs más viszonylag reálisabb megoldás.  
 
Dr. Nyitrai Judit szerint egy másik megoldás az ingatlanok közötti megosztás. 
 
Pinczehelyi Tamás lehet, hogy jobb lenne ingatlantulajdonosokkal osztani az összköltséget.  
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti a javaslatot. Ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott ingatlanonként 
kerülne meghatározásra a fizetendő összeg. 
 
A bizottság a módosítással együtt az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

65/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
„A kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról” szóló rendelet-tervezetet az alábbi 
módosítással együtt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 

3.§  
A hozzájárulás mértékének számítási, képzési módja 

 
(1) Az útépítési hozzájárulást az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni az 

alábbi számítási mód alapján: 
Teljes költség = Kiszolgáló utak megvalósításának költsége  

 
Önkormányzat Teljes költség ………%-a. 



által viselt 
költség 
Áthárított 
költség= 

Teljes költség ………%-a. 

Hozzájárulás 
mértéke 

Áthárított költségnek az útépítéssel érintett egy ingatlanra eső hányada 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
6. Parkolási rendelet 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 
általános megállási tilalmat rendelnek el a városban, akkor azt táblákkal kell jelezni, aminek 
költsége van. Lehetséges, hogy a célravezetőbb lenne, ha egyenlőre csak bizonyos területeken 
vezetnék be a rendeletet. Ha túl széles körre vonatkozik és túl általános a rendelet, akkor 
hosszabb időt kell adni a bevezetésre. 
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy a tárolást egy külön terülten oldják meg és ne 
engedélyezzék a várakozást. 
 
Dr. Nagy Atilla a megvalósítással vannak csak problémái.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint csak a kikerüléseket oldják meg ezzel a rendelettel, a csőtöréseket 
nem, mert a nagyautók még bemehetnek. Az lenne a megoldás, ha a behajtást korlátoznák.  
 
Dr. Nagy Atilla javasolja, hogy a súlykorlátozási rendeletet terjesszék ki és a VfB határozza 
meg a területeket.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a megépített utak nem nagy teherautók forgalmára lettek építve.  
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy mi a helyzet a lakókocsikkal? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a lakókocsik részére tiltja a rendelet a tárolást. Ismerteti a 
többi kiemelést és korábbi tervezethez képest módosításokat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
lakó-pihenő övezetben a KRESZ elve tiltja a parkolást, ott be kell állni a telkekre.  
 
A bizottság az előterjesztést a módosítással együtt 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
„A parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról” szóló rendelet tervezetet az 
alábbi módosítással együtt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 
„3.§ (1) A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikkal csak „D” és „1” kategóriás 
vezetői engedéllyel vezethető személyszállító járműveket (autóbusz), vontatókat, 



mezőgazdasági vontatókat, lassú járműveket, munkagépeket és egyéb nehéz (3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű) járóképes gépeket, továbbá pótkocsikat, utánfutókat, lakókocsikat, 
állati erővel vont járműveket és mindezek szerelvényeit közterületen tárolni tilos.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
A súlykorlátozási rendeletet oly mértékben kívánja bővíteni, hogy a 2-es útról 12,5 tonna 
össztömegű gépjárművek behajtását megtiltja: a bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

67/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A súlykorlátozásról szóló helyi önkormányzati rendeletet oly mértékben kívánja bővíteni, 
hogy a 2-es útról 12,5 tonna össztömegű gépjárművek behajtását megtiltja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 
Egyebek 
 

I. 6468/1 hrsz-ú ingatlan helyzete 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti az előterjesztést. Amennyiben perindításra kerül sor, akkor 
feltehető, hogy ebben az esetben is hasonló döntés születne, mint az előterjesztésben szerepel. 
Az önkormányzatnak korábban nem volt szándéka a terület megvásárlása. 
 
Sellyei Noémi a PEKB tárgyalta az előterjesztést és az ÜJKB elé utalta és felkérte a Hivatalt 
arra, hogy vizsgálja meg a kiváltás lehetőségét.  
 
Kovacsik Tamás szerint a közmű kiváltás többe kerülne, mint a terület megvásárlása.  
 
Pinczehelyi Tamás melyik telkeket szolgálja ki a közmű? 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint a nyeles-teleknél a nyél nem beépíthető és rendszeresen 
mennek rajta közművezetékek.  
 
Dr. Nyitrai Judit a bírósági vizsgálat tárgyát nem képezte a szolgalom bejegyzése. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy szolgalmi jog megváltásra ajánljanak fel összeget, ha nem 
fogadja el, akkor várják meg a végfejletet. 
 
A bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 



68/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy a gödi 6468/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak, Bírós Jánosnak és Zachar 
Amandának jogi képviselőjükön – Dr. Koppány Miklós ügyvéden keresztül, ajánljon fel a 
szolgalmi jog megváltására egy megfelelő összeget. Amennyiben a felajánlott összeget a 
tulajdonosok nem fogadják el, akkor várják meg az ügy végkifejletét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

II. Kerékpárúthoz telekvásárlás 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:  
 

69/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy a Göd külterület 018/22 hrsz-ú ingatlan megosztása és a megosztás alapján 
kialakított 018/50 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában hozott 152/2009. (VII. 17.) sz. Ök. 
határozatot helyezze hatályon kívül. 
Javasolja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program 
keretében „Kerékpárutak fejlesztése” támogatásra kiírt pályázat megvalósításához 
megvásárolni a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd külterület 018/22. hrsz-ú 
ingatlan összesen 6/8 tulajdoni hányadrészét az alábbi tulajdonosoktól azzal a feltétellel, hogy 
a tulajdoni hányadrészeket terhelő haszonélvezeti jogról a haszonélvezetre jogosultak 
lemondanak. 
Karácsonyné Kertész Eszter Gizellától (8124 Kálóz, Rózsa u. 6/2.) 2/8 tulajdoni hányadrészt 
Patakiné Körmendi Zsanett Renátától (2112 Veresegyház, Salamon u. 9.) 1/8 tulajdoni 
hányadrészt 
Körmendi Zsolt Pétertől (2600 Vác, Istenmalmi u. 1. 3. emelet 4.) 1/8 tulajdoni hányadrészt 
Tüske Hedvigtől (1035 Budapest III. Raktár u. 19. 9. emelet 26.) 2/8 tulajdoni hányadrészt 
vásárol meg összesen 7.559.550.-Ft, azaz Hétmillióötszázötvenkilencezerötszázötven forint 
vételárért, amely Eladókat tulajdoni hányadrészeik arányában illeti meg. 
Fizetés módja: Szerződés aláírásától számított 30 napon belül, átutalással, vételár teljes 
kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 



 
III. Tájékozató a peres ügyekről 

 
Dr. Garabon Sándor ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Nyitrai Judit szeretné, ha a bizottság elismerését fejezné a pernyertességekhez. 
 
Kovacsik Tamás gratulálni szeretne a jogtanácsos úrnak a pernyertességhez. 
 
Detre László megköszöni a jogtanácsos úrnak az eddig végzett munkáját.  
 
A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

70/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy a gödi 59. hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában, 1995-ben készült adás-vételi 
szerződések helyett, változatlan tartalommal új szerződések és társasházi alapító okirat 
készüljön.  
Az érintett vevők: - özv. Szurcsik Istvánné (született: Bogdányi Erzsébet Zenta, 1923. 09. 14., 
an.: Fehér Opletán Katalin) 59/A-3 hrsz-ú tulajdoni különlapon nyilvántartott, 29,0 m2-es 
helyiség. 
- Fehérvári Zsolt (született: Budapest, 1980. 08. 19., an: Csépe Éva) Holtigtartó 
haszonélvezeti jog: Fehérvári Antalné sz. Rácz Julianna (Kürt, 1930. 02.10.) 59/A-2 hrsz-ú 
tulajdoni különlapon nyilvántartott, 39,6 m2-es helyiség. 
- Üveges Imre (született: Keszeg, 1944. 07. 11., an.: Levák Margit) 59/A-1. hrsz-ú tulajdoni 
különlapon nyilvántartott, 44,60 m2-es helyiség.  
Az ingatlan megnevezése: „lakóház, udvar”.  
A szerződés aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Garabon Sándor jogtanácsos, polgármester  
 
 
 

IV. Verőcei Református Iskola bérleti szerződésének módosítása 
 
Detre László elmondja, hogy többször kérte, hogy adjanak tájékoztatás az iskola jogi 
helyzetéről, amit eddig nem tettek meg. Véleménye szerint a bérleti szerződésen nem kéne 
változtatni, hiszen különösebb okot nem talál a módosításra. 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a módosítási kérelmet. Három javaslatot terjesztett a bizottságok és 
a testület elé. A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy januártól a 250 eFt-ot fizetnék és 
augusztustól 10 eFt-onként emelkedne a díj összege. Felmerült, hogy kimaradt az eredeti 
szerződésből, hogy a bérlő milyen esetekben mondhatja fel a szerződést.  
 
Detre László mivel az iskola nem teljesítette az önkormányzat egyetlen kérését sem, ezért 
nem kíván foglalkozni a szerződés módosításával.  
 



Bertáné Tarjányi Judit elmondja, az építkezés nem áll olyan szinten, hogy azt szeptemberben 
az iskola birtokba vehesse.  
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy a bizottság szavazzon a téma további tárgyalásáról. 
Javasolja, hogy előbb az iskola pótolja azt amiket megígért. 
 
A bizottság akkor foglalkozik a bérleti szerződéssel, ha az iskola a jelen jogi helyzetéről szóló 
iratokat átadja: 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

71/2009. (X. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Úgy határoz, hogy a Verőcei Református Egyházközség bérleti szerződés módosítási 
kérelmével akkor kíván foglalkozni, ha az iskola és a szakáts-kerti építkezés jelenlegi jogi 
helyzetéről szóló tájékoztatást megkapja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Bagdi Károly a szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy az autó a kukákat kiüríti a 
zsákokat pedig otthagyja.  
 
Detre László elmondja, hogy a felvetést továbbítani fogják a Környezetvédelmi Bizottság 
felé.  
 
Kovacsik Tamás szerint a lakosságban is van nemtörődömség.  
 
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 


