JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2009.
november 3-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése
Pinczehelyi Tamás, Bagdi Károly nincs jelen.
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A jegyzőhöz lenne egy kérdése az
egyebekben a Beruházási Osztállyal kapcsolatban.
A bizottság 3 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Beszámolók
2./ BMX pálya a Duna-parton
3./ Támogatási kérelem
Egyebek

1./ Beszámolók
Nagy Attila elmondja, rendkívüli esemény nem történt a településen. Jó lenne azonban
szorgalmazni a vasútállomáson a térfigyelő rendszer kiépítését, mert a kerékpárlopások száma
nem csökkent. Az autóvadász verseny megtörtént és eredményes volt. Heti 2-szer négy
órában mérnek sebességet. Befejeződött az M2 felújítása és Dunakeszin a körforgalom
építése, amivel a közúti közlekedés helyrerázódott.
Detre László kéri, hogy a Gárdonyi utcánál a zebrát továbbra is ellenőrizzék.
Szeri Mihály ismerteti a közterület-felügyelet októberi tevékenységét.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva felhívja a figyelmet arra, hogy ettől az évtől kezdve már nem
szabad sót használni.
Detre László ismerteti a rendőrség és a polgárőrség kérelmét a GPS-re és a kamerára
vonatkozóan.
Nagy Attila elmondja, hogy a Mio-t szeretnék megvenni, ha arra lehetőség van.
Szeri Mihály elmondja, csak kevés olyan kamerát gyártanak, ami alkalmas a feladatra.
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Detre László elmondja, a kérelemben szerepel az üzemanyag támogatás is, aminek egy részét
a költségvetésben szeretné szerepeltetni. Javasolja, hogy az első hat hónap finanszírozását a
bizottság jövő évi keretéből fedezzék.
Kovacsik Tamás javasolja, hogy a PEKB-et kérjék fel a forrás meghatározására.
Detre László kérdése, hogy az Alapítvány támogatja a rendőrséget?
Nagy Attila elmondja, hogy igen kapnak tőlük is támogatást.
A navigációs eszköz - rendőrségnek, kamera - polgárőrség, 6 havi üzemanyagköltséget a jövő
évi keretből a rendőrség számára biztosítja, ha arra lesz fedezet. Ha nem lesz bizottsági keret,
akkor más forrásból biztosítja: 3 igen szavazattal elfogadja.
72/2009. (XI. 03.) sz. ÜJKB határozat
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
A gödi Rendőrőrs részére 1 db MIO Moov 310+ típusú GPS készülék megvásárlásához
29.900 Ft-ot, a polgárőrség részére 1 db JVC GZ MG 435 Típusú videokamera
megvásárlásához 79.900 Ft-ot biztosít.
A rendőrőrs benzinköltségeihez a bizottság jövő évi keretének terhére hat hónapon keresztül
havi 50.000 Ft támogatást biztosít.
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a további hat havi
támogatáshoz a 2010. évi költségvetésben biztosítson fedezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Detre László elnök

2./ BMX pálya a Duna-parton
Dr. Mödlingerné Kovács Éva ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy fiatalok BMX pályát
építettek a Duna-parton. A Közterület-felügyelettől voltak a bejáráson. A környezetvédelmi
hatóságon a bejelentés megtörtént, ahol megállapították, hogy a pálya balesetveszélyes,
messze van minden segítségnyújtástól. A környezetvédelmi hatóság javasolta a pálya
felszámolását. Felmerült, hogy az inert lerakónál ki lehetne alakítani ilyen jellegű pályát.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Dr. Szinay József szerint ketté kell választani a biciklizést és a bűnözést. A felszámolás módja
a terület eldózerolása lehet. Javasolja, hogy ezzel egészítsék ki a határozati javaslatot.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva szerint a legveszélyesebb az, hogy nehezen lehet megközelíteni
és baj esetén még a segítség is nehezen juthat a területre. Azt kéri, hogy már kezdődjön el
valami.
Detre László kérdése, hogy kinek a területe?
Dr. Mödlingerné Kovács Éva szerint állami terület.
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Dr. Szinay József elmondja, ezt pontosan meg kell nézni és amennyiben nem önkormányzati
terület, akkor a tulajdonos figyelmét fel kell hívni a problémára, mert Ő nem intézkedhet.
Kovacsik Tamás javasolja, hogy a közmunkások menjenek le és tegyék tönkre a pályát.
A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadja.
73/2009. (XI. 03.) sz. ÜJKB határozat
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Dunaparton lévő BMX pálya megszüntetése érdekében tegyen
azonnali és hathatós intézkedéseket.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. november 15.

3./ Támogatási kérelem
Detre László ismerteti az előterjesztést. Véleménye az, hogy nem feltétlenül bizottsági keret
terhére kéne támogatni ezt a fejlesztést. Felmerült benne az a gondolat, hogy volt egy
pályázat, aminek megírásakor bizonyos szükségmunkák nem lettek betervezve. Nem
javasolja, hogy erre bizottsági keretből költsenek.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva a pályázatba elfelejtették betervezni a terület rendbetételét.
Most a közmunkásokkal rendbe lehetne tetetni a parkot és kb. három fát is ki kéne vágni.
Kovacsik Tamás szerint több mindent nem terveztek be a pályázatba.
Detre László határozati javaslata: a bizottság hatáskör hiányába nem tud segítséget nyújtani.
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadja.
74/2009. (XI. 03.) sz. ÜJKB határozat
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
Az Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja kertrendezési és kerítés felújítási támogatási
kérelmét hatáskör hiányában nem tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Detre László elnök

Egyebek
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Detre László a Beruházási Osztály működésével kapcsolatban elmondja, hogy több levelet írt
a Jegyzőnek, amire nem kapott még választ.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a következő bizottsági ülésre elhozza a tájékoztatót. Az
Alapszolgáltatási Központ pályázatával kapcsolatban azt az információt kapta, hogy ezt a
pályázatot nem a hivatal írta, hanem külső cég.
Detre László szerint azzal van a probléma, hogy a pályázat műszaki tartalma nem megfelelő.
Véleménye szerint a Beruházási Osztály szakmai működésével vannak problémák, melynek
megoldására ismételten felkéri a Jegyzőt.
Dr. Szinay József a hivatal őrzésével kapcsolatban elmondja, hogy a szerződés szerint az
őrzés 16-tól reggel 8-ig szól. Véleménye szerint lenne arra lehetőség, hogy az őrzést eltolják
reggel 6-tól este 10-ig. A beléptető rendszer nagyon drága lenne, ezért erre jelenleg nincs
lehetőség. Most folyamatban van az ügyfélszámlálás, aminek a végén pontos adatokat tudnak
majd mondani.
Kovacsik Tamás szerint nem jó megoldás, hogy csak úgy szabadon járhatnak a hivatalba az
ügyfelek. Ki kéne dolgozni a belépési feltételeket is.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a következő bizottsági ülésig elkészülnek a részletesebb
tájékoztatóval, amiben már a számadatok is szerepelnek.
Mivel több hozzászólás nem érkezik Detre László megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.

Detre László
elnök

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

