
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2010. február 2-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.  
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
1./ Beszámolók 
 
2./ Képviselői vagyon-nyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
3./ Helyi adórendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor osztályvezető 
 
Egyebek 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
1./ Beszámolók 
 
I./ Rendőrség beszámolója 
 
Nagy Attila r. főhadnagy helyettese:  Elmondja, hogy a Gödi Rendőrőrs 2009. évi beszámolóját Nagy 
Attila r. főhadnagy hiányában Morva László őrsparancsnok helyettes terjeszti elő.  
 
Morva László: Az őrsparancsnok helyettes ismertette a Gödi Rendőrőrs 2009. évi munkáját.  
 
Kovacsik Tamás: Az alelnök megköszöni a beszámolót. 
 
Főhadnagy helyettes: A Duna-parton illegálisan kialakított kerékpárpálya kapcsán kérdezi a 
bizottságot, hogy nem lehetne-e kialakítani a fiataloknak külön erre a célra egy kerékpárpályát. 
Javasolja a bizottságnak egy pálya kialakítását.  
 
Detre László: Elmondja, hogy jelen pillanatban a bizottság nem tud megfelelő helyet kerékpárpálya 
kialakítására. 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kerékpárpályát használó fiatalok szülei a Gödi 
Sport Egyesület felé kezdeményezik külön szakosztály létrehozását. Támogatja továbbá kerékpárpálya 
kialakítását, valamint felajánlja a Városfejlesztési Bizottság segítségét a megfelelő hely 
megkeresésében.  
 
Pinczehelyi Tamás  bizottsági tag megjött.  
 



R. főhadnagy helyettes: Elmondja, hogy a külön szakosztály kialakítását jó ötletnek tartja, hiszen 
ellenőrizhetőbbé válnának a fiatalok. Az ellenőrzési folyamatban a rendőrség is szívesen szerepet 
vállalna.  
 
Horváth László: Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy milyen típusú pályára lenne szükségük a 
kerékpárosoknak? A Gödi Sport Egyesületnek van egy technikai pályája, azonban abban nem biztos, 
hogy ez megfelelő lenne kerékpárpályának. 
 
R. főhadnagy helyettes: Véleménye szerint egy külön pálya kialakítása elsősorban, azért lenne jó, mert 
így ezek a fiatalok egy helyen lennének. Másodsorban, pedig jobban tudunk figyelni a kerékpárosokra.  
 
Horváth László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a  sportegyesületnek van motoros sport szakosztálya, 
azonban a szakosztály Dunakeszin és  Budapesten működik.  
 
r. főhadnagy helyettes: Horváth László előbbiekben megfogalmazott kérdésére elmondja, hogy a pálya 
pontos típusát csak azok tudják meghatározni, akik ezt a sportot végzik.   
 
 
    11/2010.(II.02.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága úgy határoz, hogy a 
kerékpárpályával kapcsolatban felmerült területigény ügyét a Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe  
utalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vfb  
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  határozatot.  
 
 
 

12/2010. (II. 02.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a rendőrség január havi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
II./ A közterület-felügyelet 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
Szeri Mihály: Elmondja, hogy Kovács László a közterület-felügyelet vezetőjének hiányában Ő 
terjeszti elő a közterület-felügyelet 2009. évi beszámolóját. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a  2009. 
évben majd 300 bírságot szabtak ki, mely több mint egymillió forint bevételt jelent. A rendőrség, 
valamint az adóhatóság felé is több feljelentést intéztek. Továbbá minden esetben reagálnak a  
közterület-felügyelethez érkező  lakossági bejelentésre, panaszokra. 
 
Detre László: Az elnök kérdése, hogy miért nincs eltakarítva a hó.   
 
Szeri Mihály: Elmondja, hogy valóban sokan jelezték, hogy a hó nem került eltakarításra.  
 
Detre László: Az elnök mindenképpen jelzi a nagy hó miatt felmerült problémát jegyző úr felé. 



Kovacsik Tamás: A közútkezelővel tárgyalások folynak a hó eltakarítását illetően. A nagyobb méretű 
utcákat a Közútkezelő takarítaná el. Véleménye szerint ez lényegesen egyszerűsítené és gyorsítaná a  
hó eltakarítást, továbbá a  helyi hókotró így a kisebb utcákra koncentrálódhatna.  
 
Szeri Mihály: Az üzletek tulajdonosainak szólnak, hogy takarítsák el a havat, azonban vannak olyan   
idős emberek, mozgáskorlátozottak, akik nem tudják elvégezni közterületi feladataikat.  
 
dr. Nagy Atilla aljegyző megjött. 
 
dr. Nagy Atilla: Azoknak az embereknek, akik nem képesek ellátni közterületi feladataikat javaslata 
szerint a  közmunkások segíthetnek.    
 

13/2010. (II. 02.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a  közterület-felügyelet 2009. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
III./ Polgárőrségek beszámolója 
 
Szeri Mihály: A Gödi Polgárőség megduplázta szolgálati idejét. Az elnök elmondja, hogy jó 
kapcsolatot ápolnak a rendőrségekkel. A polgárőség 43 alkalommal látott el közös szolgálatot a 
rendőrséggel. A nyári szezonban fokozottabb figyelmet szántak a Gödi Termál Strandra és 
környékéére. A Pünkösdi hétvégén részt vett a Polgárőrség a gödi rendőrőrs tagjaival együtt egy 3 
napos „autó vadász” akcióban, melyen 2. helyezést értük el. Ezenkívül az egyesület részt vett a gödi   
rendezvények biztosításában. Szeptember hónapban részt vettek a tanévkezdés biztonságáért 
meghirdetett akciósorozatban, feladatuk a gyermekek úton való átkelésének biztosítása. 
Mindenszentek napján a temetőket és környékét éjszakai és nappali biztosítása történt. December 
hónapban felhívást tettek közzé az idős emberek védelmére, valamint a közeljövőben szórólapok 
segítségével is megpróbálják felhívni a figyelmüket az ellenük elkövetett bűncselekmények 
megelőzése érdekében. A polgárőrség egyeztetett a helyi posta vezetőjével, akik vállalták a szórólapok 
kihordását.   
 
Detre László: Kérdése, hogy mennyiben kerül a szórólapok elkészítése, valamint mi a fedezete az 
összeg kifizetése.  
 
Szeri Mihály: Pontos árat még nem tudnak.  
 
Detre László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Dunakanyar Polgárőrség 2009. évi beszámolóját 
megkaptam, azonban Babus Gábor a Dunakanyar Polgárőség elnöke nem jelent meg a bizottság 
ülésén.  
 
 
    14/2010.(II.02.) sz. ÜJKB határozat     
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága felkéri a Dunakanyar 
Polgárőrséget, hogy a  a következő ülésen a 2009. évi beszámolójukat szóban egészítsék ki.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 



 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 

 
15/2010. (II. 02.) sz. ÜJKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a Városi Polgárőrség 2009. évi 
munkájának beszámolóját elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
2./ Képviselői vagyon-nyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
     Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Detre László: Megállapítja, hogy a képviselői vagyon-nyilatkozatokat minden képviselő leadta, kivéve 
dr. Pintér György és dr. Horváth Viktor Gergő képviselőket. Elmondja továbbá, hogy Szegedi Sándor, 
Lenkei György és Csányi József  lezárta képviselői vagyon-nyilatkozatát, mely ellentétes a 
jogszabályban meghatározottakkal, hiszen a képviselői vagyon-nyilatkozatok nyilvánosak. Az elnök 
megállapítja, hogy Markó József polgármester nem zárta le hozzátartozói vagyon-nyilatkozatát, 
amelyet az elnök utólagosan lezárt.   
 
 

16/2010. (II. 02.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága  megállapítja, hogy dr. Pintér 
György és dr. Horváth Viktor Gergő  képviselők kivételével minden képviselő leadta vagyon-
nyilatkozatát.   
A leadott 2010. évi képviselői vagyon-nyilatkozatokat nyilvántartásba vette.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta  a határozatot.   
 
 
3./ Helyi adó rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Jakab Gábor osztályvezető 
 
Jakab Gábor: A Magyar Honvédség egyik egységétől érkezett megkeresés, hogy az állományukba 
tartozó, állandó gödi lakóhellyel rendelkező, létesítményi tűzoltóként alkalmazott polgárokat 
mentesítse az önkormányzat a helyi adók (vagy azok valamelyikének) megfizetése alól, vagy 
biztosítsanak a számukra kedvezményt. Ha a beadvány alapján a képviselő-testület a kedvezmény, 
vagy mentesség mellett dönt, a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletet módosítani kell. 
Tájékoztatja a tagokat, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság már tárgyalta ezt a 
témát és nem javasolja sem részben, sem teljesen a helyi adók alóli mentesítést.  
 
Pinczehelyi Tamás: Az előterjesztésben hivatkozott jogszabálynak utánanézett. Ezzel kapcsolatban a 
kérdése, hogy pontosan mit jelent a létesítményi tűzoltóság fogalma. Értelmezése szerint ez azt jelenti, 
hogy abban az esetben járna az adott személynek a helyi adók alóli mentesség, ha Gödön tűzoltóság 



működne, ennek hiányában azonban nem javasolja a mentesség megállapítását. Mindezekre tekintettel 
nem találja megfelelőnek az előterjesztést 
 
Detre László: Az elnök egyetért Pinczehelyi Tamás bizottsági tag javaslatával. 
 
dr. Nagy Atilla: A Honvédség gazdálkodó szervezet, Gödön az idősek egy részének és a 
sokgyermekes családoknak ad az önkormányzat építményadó-kedvezményt. Úgy véli adókedvezmény 
nyújtásával önkényesség lenne kiragadni ezt a kört – mármint a létesítményi tűzoltóságot – a többi 
foglalkozási ágazatból.  
 
Jakab Gábor: A vonatkozó kormányrendelet tartalma szerint a létesítményi tűzoltóság fenntartója 
köteles kezdeményezni  a helyi adók alól mentességet illetve kedvezményt, de az önkormányzatnak 
természetesen lehetősége van arra, hogy a megkeresésre nemet mondjon. Egyébként a létesítményi 
tűzoltóság az adott gazdálkodó szervezet keretein belül működik, de katasztrófahelyzetnél illetve 
nagyon sürgős esetben mozgósíthatóak, hogy az általuk előérhető helyen, településen vegyenek részt a 
mentésben.    
 
Detre László: Az elnök felhívja a tagok figyelmét arra, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság elutasította a kérelmet.  
 

17/2010. (II. 02.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága csatlakozik a Pénzügyi 
Ellenőrző- és Közbeszerzési Bizottság határozatához, miszerint nem javasolja a Képviselő-testületnek 
a Göd városában állandó lakóhellyel rendelkező önkéntes- és létesítményi tűzoltók helyi adók alóli 
részbeni vagy teljes mentesítését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József  jegyző 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
II./ Építményadó rendelet módosítása az Alkotmánybíróság egyes nagyértékű vagyontárgyakkal 
kapcsolatos központi adózással összefüggő döntése után 
 
Jakab Gábor: Elmondja, hogy az Alkotmánybíróság 2010. január 26 -án hatályon kívül helyezte a 
„vagyonadóról” szóló törvény lakóingatlanokra vonatkozó részét. Az önkormányzat visszaállíthatja az 
érintett adózói körre nézve a  2009. évi építményadó-mértéket Az adókból befolyó bevételeket ez csak 
kis mértékben fogja befolyásolni, ami összegszerűen 6-7  millió forintos bevételkiesést jelent. Az 
emelés időszakában a gödi lakosság olyan információt kapott, hogy akkor, ha a vagyonadó 
lakóingatlanokra vonatkozó részét bármilyen oknál fogva hatályon kívül helyezik, az önkormányzat 
visszaállítja a 2009. évi mértéket, amit 2010. január 1-től visszamenőleges hatállyal is megtehet.  
 
Pinczehelyi Tamás: Kérése, hogy a rendeletet egységes szerkezetben is megnézhesse.   
 
Jakab Gábor: Az osztályvezető a bizottsági tagoknak kiosztja az építményadóról szóló önkormányzati 
rendelet egységes szerkezetbe foglalt változatát.   
 
dr. Nagy Atilla: Kérdése az osztályvezető felé, hogy ha esetleg újból visszaállítják – esetleg más 
formában -  a lakóingatlanról szóló részt a vagyonadóról szóló törvénybe, nem jelent-e gondot az 
önkormányzat számára.  
 
Jakab Gábor: Aljegyző úr kérdésére elmondja, hogy a helyi adókról szóló törvényben foglaltak szerint 
csak év elején lehet helyi adót emelni, így jogszerűen csak 2011. január 1-jén lesz ismét lehetőség  



építményadó-emelésére. Az önkormányzat év közben nem súlyosbíthatja az adóalanyok helyi 
adóterheit.  
 
Pinczehelyi Tamás: Személy szerint elfogadja a rendelet módosítására tett javaslatot. Jelzi a bizottság 
és a jelenlévő köztisztviselők felé, hogy Göd város hivatalos honlapján nem minden esetben a hatályos 
rendeletek. szerepelnek. 
 
Jakab Gábor: A honlapon található egységes szerkezetű adórendeleteket megnézik, és ott ahol nem az 
aktuális, hatályos szövegek szerepelnek, intézkedni fognak a javításról.   
 

 
18/2010. (II. 02.) sz. ÜJKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága- amennyiben ezzel a   
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság is egyetért -  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
helyi építményadóról szóló 37/2006.(XII.14.) sz. Ök. rendeletét az alábbiak szerint módosítsa:    
 
 

Göd Város Önkormányzatának   __________/2010……………………… hó 
 

………nap   sz. Ök.  rendelete 
 
 a helyi építményadóról   szóló 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet  / a továbbiakban Ér./  

 
     m ó d o s í t á s á r ó l 
 

 
1.§ 

 
Az Ér. 3/C §-ában  a „3/A és 3/B §-ok  alkalmazásában” szövegrész helyébe a „3/A § alkalmazásában„ 
szövegrész kerül, 
egyúttal 
az Ér.  
3/A §-ából az „ és amelynek hasznos alapterülete a 180 m2-t nem haladja meg”,  
5.§ (1) bekezdés a. pontjából  a „180 m2 felett m2-enként 600 Ft/m2 szövegrészek és  a 3/B §  
 
hatályukat vesztik. 
 
 

2.§ 
 
 
 Ez a rendelet 2010. január 1-től visszamenőleg lép hatályba.  
 

 
 
Jegyző          Polgármester 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  jegyző 
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 



       
           19/2010.(II.02.) sz. ÜJKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottsága felkéri az Informatikai Irodát, 
hogy Göd város hivatalos honlapján található rendelettárban végezze el szükséges frissítéseket, értve 
ezalatt  az egységes szerkezetben közzétett rendeletek hatályos szövegének feltüntetését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Detre László elnök megköszöni a bizottság  munkáját és az ülést bezárja.  
 
 
 

     K.m.f.   
 
 
 
 

   Detre László                                                 Kádár Benigna 
       elnök                                                                  jkv.  


