
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2009. január 14-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, megállapította a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti 
a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy a 3. napirendi pontot zárt ülés keretében és elsőként 
tárgyalják. 
 
Lenkei György javasolja, hogy az eredeti napirendi pontként tárgyalják meg, nehogy kifogás érkezzen ez 
ügyben. 
 
Detre László elfogadja a javaslatot. 
 
A bizottság a napirendi pontokat 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadja. 
 
1. Rendőrség és a közterület-felügyelet beszámolója 
 
2. SZMSZ módosítására javaslat (ügyrendi hozzászólások rendje) 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
3. Gödi Kórképben megjelentekkel kapcsolatos jogi lépések 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Egyebek 
 
 
 
1./ Rendőrség, közterület-felügyelet és a polgárőrség beszámolója 
Előadó: Kovács László, Tóth Zoltán, Szeri Mihály 
 
Detre László elmondja, hogy Tóth úr várhatóan nem tud jelen lenni a mai ülésen, ezért elküldte írásos 
beszámolóját.  
 
Kovacsik Tamás szerint jó lenne tudni, hogy hol tart az alsógödi rendszeres pofozkodások ügye. Az írásos 
anyag szerint a bűncselekmények száma csökken, de sajnos ez nem tapasztalható.  
 
Kovács László ismerteti a közterület-felügyelet 2008. évi munkájáról szóló beszámolót. Múlt évben sikerült 
úgy felállítani a felügyeletet, hogy a feladatot el tudják végezni. Apróbb hiányosságok még vannak. Az 
adminisztrátor alkalmazása elősegítette azt, hogy a felügyelet a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
működjön. Sikerült megállapodni a rendkívüli munkavégzésről is. Kéri, hogy ebben az évben is biztosítsák 
ezt a lehetőséget. Több olyan rendelet is megalkotásra került, amely segít a munkájukat.  
 
Mikesy György megérkezik. (8.15) 
 
Kovacsik Tamás elmondja, a 2-es útra felhajtással kapcsolatban történt már intézkedés. Az összes olyan 
bokrot ami zavarja a kilátást le fogják vágni. Javasolja, a közterület-felügyelet kérje fel a körzeti 
képviselőket arra, hogy a körzetükben lévő hibákat küldjék el számukra e-mailbe. Kifogásolja, hogy a 
Kossuth utcai zöldségesnél még mindig ott van a kő az út szélén. Kérdése, várható a kő elszállítása?  
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Kovács László a lakó kapott felszólítást a kő elszállítására.  
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy az önkormányzat szállíttassa el a köveket.  
 
Kovács László először fel kell szólítani az új tulajdonost is és amennyiben a megadott határidőig nem 
szállítja el a köveket, akkor azt az önkormányzat fogja megtenni a lakó költségére. 
 
Dr. Szinay József felhívja a figyelmet arra, hogy a közterületre kihelyezett forgalmi akadály büntetőjogi 
következményekkel járhat.  
 
Lenkei György elmondja, számtalan esetben hívta fel a közterület-felügyeletet intézkedés kérése miatt és 
eddig még mindig azonnal ott voltak és intézkedtek. Legutóbb tegnap történt ilyen eset.  
 
Csányi József elmondja, az Alkotmány utcában is vannak ilyen problémák. Az lenne a megfelelő eljárás, 
hogy 8 napon belül szüntesse meg a lakó a problémát, ha nem akkor az önkormányzat 3 napon belül a lakó 
költségére állítsa helyre az állapotot.  
 
Detre László kérése, hogy a CBA környékén lévő járdán parkolást próbálják megszüntetni. Szeretné, ha a 
Beck Ö. Fülöp tér is felkerülne az ellenőrizendő területek listájára.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy az a terület még építési terület, így le lehet zárni. A későbbiekben 
oszlopokkal fogják a járdát lezárni.  
 
Zombori László nem érzi a felügyelet munkáját a város életében. Miért nem történik meg a büntetések 
behajtása?  
 
Kovács László elmondja, a kiszabott bírság behajtásának megvannak a törvényi feltételei.  
 
Zombori László szerint a legnagyobb problémát a hétvége és a munkaidő utáni időszak jelenti.  
 
Kovács László elmondja, hogy több írásos figyelmeztetést küldtek ki a gépjárművezetőknek, akik a járdán 
álltak.  
 
Detre László kérdése, hogy hány lakossági bejelentés van az ügyiratok között? 
 
Kovács László elmondja, hogy azokat külön kezelik és kb. 4-500. 
 
Detre László érkezett egy kérelem is a felügyelettől, ami technikai berendezés beszerzésére szükséges.  
 
A bizottság a felügyelet beszámolóját 4 igen szavazattal elfogadja 
 

1/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A közterület-felügyelet 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
A bizottság a saját kerete terhére 55 e Ft-ot biztosít: 4 igen 
 

2/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
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A közterület-felügyelet részére digitális fényképezőgép és digitális nyomtató beszerzésére a bizottsági keret 
terhére 55.000 Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Detre László elmondja, hogy az őrsparancsnok úr nemsokára itt lesz, ezért javasolja, hogy a 3. sz. napirendi 
pontot tárgyalják meg addig, hogy Dr. Kovács Balázs ügyvéd úr el tudjon menni. Javasolja, hogy a 
napirendet zárt ülésen tárgyalják meg. 
 
A bizottság a zárt ülést 4 igen szavazattal elfogadja. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

1. napirendi pont tárgyalásának folytatása 
 
Tóth Zoltán ismerteti a beszámolóját. Tavaly az volt a jellemző, hogy tavasszal volt egy betörési hullám. 
Elfogtak egy csoportot és utána ez megszűnt. Az utolsó két hónapra az a jellemző, hogy csökkent a betörések 
száma. A betörési hullám átment egy besurranási hullámba. Olyan helyekre mentek be, ahol a kapuk és az 
ajtók nyitva voltak. A legutóbbi estben a nyitott lakásba bementek, elvitték az autóstáskát, amibe benne volt 
az autó kulcsa, így azt is elvitték. Új csalási forma, hogy az önkormányzat nevében idős embereknél 
megjelennek és visznek egy zsák krumplit. A másik forma, hogy az idős emberhez becsöngetnek azzal, hogy 
a szomszédba betörés volt is oda ugrott át a betörő. A városban az elmúlt héten megjelent egy fekete autó, 
akik villanyóra leolvasóknak adták ki magukat. Amikor az igazolványt kérték, akkor már elálltak a 
bemeneteltől. Ez 8 estben fordult elő, de egyszer sem sikerült a rablás. Azóta eltűntek a városból. Két a 
lakosság körében nagy felháborodást kiváltó eset történt. Az egyik a Pesti út 40 alatt lakó társaságról szól. 
Olyan embereket támadnak meg, akik vagy ittasak, vagy idősek. Most kettő fő ellen büntető-eljárás van 
folyamatban. A másik cselekmény a Huzella iskolában történik. Van egy kezelhetetlen diák, aki terrorizálja a 
diáktársait. Egy tanárnő megkérte, hogy menjen ki az iskolába és tartson osztályfőnöki órát. Ott szembesült 
azzal a gyerekkel, aki a cselekményeket elköveti. Vélhető, hogy a gyerek kisebb értékű lopásokat is elkövet a 
kábítószerének fedezésére. A beszámolójában lévő adatok azokat a számokat tartalmazzák, amiket a 
rendőrségnek bejelentettek. Az őrs életében nagy változás nem történt.  
 
Kovacsik Tamás úgy hallotta, hogy az alsógödi állomásnál négy olyan személy van, aki bántalmazza az ott 
tartózkodókat. Igaz ez? 
 
Tóth Zoltán elmondja, kiadta a szolgálatban lévőknek, hogy főleg délután többször járőrözzenek a peronon.  
 
Kovacsik Tamás szerint komoly félelmet okoz a környéken az eset. Főleg este 8 óra után fordul elő, hogy 
molesztálják az utasokat.  
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy ki fogja adni, hogy minden szolgálatot ott fejezzenek be és ott kezdjenek a 
járőrök. 
 
Detre László kéri, hogy a polgárőrség is vegyen részt a munkában. 
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy a területet kamerázzák be.  
 
Csányi József szerint is meg kéne vizsgálni a kamerák kihelyezését. 
 
Lenkei György javasolja, hogy a bizottság hozzon egy határozatot, hogy a költségvetésbe építsék be a 
kamerák felszerelését. Kérdése, hogy a Pesti út 40-ben lévő társaság milyen jogcímen tartózkodik ott? 
 
Tóth Zoltán elmondja, két személy van oda bejelentkezve.  



 4

 
Lenkei György kérdése, hogy kinek a nevén van a lakás? 
 
Zombori László szerint meg kéne oldani valamilyen módon, hogy a látens bűncselekmények felmérésre 
kerüljenek.  
 
Czadró József szerint a Dunakeszin bejelentett bűncselekmény nem jelenik meg Gödön. 
 
Tóth Zoltán elmondja, most már olyan a rendszer, hogy egy központi rendszerről tudja leszedni a városban 
történt bűncselekményeket.  
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint amennyiben mindenki bejelentést tenne a bűncselekményről, akkor előbb-
utóbb csökkennének a bűncselekmények is.  
 
Detre László javasolja, hogy fogadják el a beszámolót, néhány kitét kivételével.  
 
Kovacsik Tamás érdemes volna az alsógödi állomáson történteket a Gödi Körképben publikálni.  
 
Detre László kéri, hogy a térfigyelőkkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot cégekkel. 
 
Tóth Zoltán felhívja a figyelmet arra, hogy a kamerák másik felére is kell valakit ültetni.  
 
A bizottság a kiegészítésekkel együtt a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

5/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A rendőrség 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja és kéri, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet 
az alsógödi vasútállomásra, a Huzella Iskolában történtekre és a Pesti út 40-ben lakókra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Szeri Mihály elmondja, hogy az utolsó negyedévben 44 szolgálatot adtak, főleg éjszakai időszakban. 
Megköszöni a bizottság tavalyi támogatását. Ismerteti a támogatások felhasználását.  
 
Detre László kéri, hogy a frekventált területeken legyen jelen a polgárőrség is.  
 
Kovács László kérdése, hogy milyen a viszony a másik polgárőrséggel? 
 
Szeri Mihály elmondja, hogy nem tartja a kapcsolatot velük. 
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy a rendőrségnek mind a kettővel jó a kapcsolata. 
 
A bizottság a polgárőrség beszámolóját 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

6/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Polgárőrség 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
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2./ SZMSZ módosítására javaslat 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. A debreceni önkormányzat SZMSZ-ét tartja a legjobbnak és 
beépíthetőnek.  
 
A bizottság a javaslat 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

7/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-módosítást javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 

Göd Város Önkormányzat …./2009. (…….) sz. Ök. rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 9/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 19.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul és kiegészül (4)-(6) bekezdésekkel: 
 
(3) Az ügyrendi felszólalás ügyrendi hozzászólás, ügyrendi javaslat, vagy ügyrendi kérdés lehet. Ügyrendi 
felszólalás keretében a képviselő-testület tagjai kérhetnek szót. 
(4) Az ügyrendi hozzászólás olyan, a képviselő-testület működésének, ülésének rendjével kapcsolatos, a 
tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, intézkedést igénylő észrevétel, amelyről dönteni nem 
szükséges. 
(5) Ügyrendi javaslat a képviselő-testület vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont 
tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról 
a képviselő-testület vita nélkül határoz, egyszerű többséggel. 
(6) Ügyrendi kérdésben a képviselő-testület tagjai napirendi pontonként egy alkalommal kérhetnek szót.  
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Detre László szerint az előterjesztés 6. oldalának utolsó bekezdése is megfontolandó. Azért javasolja 
beépíteni a 15.§ alá, mert ha elhangzik egy név, akkor abból általában egy parttalan vita alakul ki. Kérdése, 
hogy be lehet-e emelni az SZMSZ-be.  
 
Dr. Szinay József a testületi ülésre pontosan meg fogják fogalmazni.  
 
Detre László kérdése, hogy a javaslat elfogadható-e? 
 
A bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

8/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
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Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a következő testület ülésre készítse el személye érintettséggel kapcsolatos SZMSZ 
módosítást. 
 
Határidő: 2009. január 30. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Egyebek  

I. Lajos utcai ingatlan értékesítése 
 
Dr. Garabon Sándor elmondja, hogy az önkormányzatnak egy magánszeméllyel együtt közös tulajdona 
keletkezett. Az épületbe a tanács, majd az önkormányzat is elhelyezett egy-egy lakót. 93-ban a jogszabály 
vételi jogot biztosított az önkormányzati bérlőknek. Az értékesítéssel az önkormányzat ügyvédi irodát bízott 
meg, akik nem vizsgálták, hogy a törvény kiterjed-e közös tulajdonra is. De mint kiderült nem terjed ki. A 
bérlő leszármazottja vásárolta meg az ingatlant az önkormányzattól. A későbbiek során a társtulajdonosok 
pert indítottak az önkormányzat ellen, azzal, hogy az értékesítés jogszabály ellenes. A bíróság kimondta a 
szerződés semmisségét, de az eredeti állapot visszaállításáról nem rendelkezett. Így most kialakult egy 
patthelyzet. Az eredeti állapot helyreállításánál a vételárat és a kamatokat kell visszafizetni a vevőnek. A 
vevő szerint kártérítés is megilleti őt és 8 millió Ft-ot kér. A romos épületben van egy kényszerbérlő is, akik 
15 éve nem fizetnek.  
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy az eredeti állapotot állítsák vissza. Véleménye szerint a kártérítés nem jár. 
 
Detre László egyetért a javaslattal. 
 
A bizottság az eredeti állapot helyreállítását a vételár és kamatai azonnali kifizetését vagy letétbe helyezését 
4 igen szavazattal elfogadja. 
 

9/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Lajos utca ingatlannal kapcsolatban javasolja, hogy az eredeti állapot kerüljön helyreállításra és a vevőnek 
a vételárat valamint azok kamatai azonnal fizessék ki. Amennyiben a Vevő a felajánlott összeget nem 
hajlandó átvenni, akkor azt rakják ügyvédi letétbe. 
 
Határidő: 2009. január 30. 
Felelős: Dr. Garabon Sándor jogtanácsos 
 
 
 

II. Névhasználat 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság a kérelmet, azzal, hogy a megfelelő harangot használják: 4 igen szavazattal elfogadja 
 

10/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy a Gödi Diák-sportegyesület részére Göd nevének és címerének használatát engedélyezzék, 
azzal, hogy az egyesület címerében a megfelelő városi címer kerüljön feltüntetésre. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Mikesy György elmegy (10,30) 
 
 

III. Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

11/2009. (I. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendeletet tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 

Göd Város Önkormányzatának……………../2009.(…….) sz. Ök. rendelete a  vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 

hrsz ingatlan 
címe 

ingatlan 
megnevezés 

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad 

forgalom 
képesség megjegyzés 

4732/9 
Szeder 

u. Kivett út 2066 1/1 forgalomképes  
 

2.§ 
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
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 


