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Készült: Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2010. április 15-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 szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja. 
 
 

1. Beszámolók 
 
Morva László elmondja, márciusban 1 betörés volt csupán a városban. Most a kerékpárlopások 
szaporodtak meg. A feljelentések száma emelkedett, köszönhetően a rendszámfelismerő rendszer 
alkalmazásának. Sérüléses baleset nem történt. Két új ember érkezett az őrsre, amelyből egy május 
elején el is fog menni. 
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a Dunaparton több járőrözés legyen a következő hónapokban.  
 
Morva László elmondja, hogy egy gyalogos járőr van, aki a Dunaparton fog járőrözni, ugyanúgy a 
robogós járőr is.  
 
Kovacsik Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a kerékpárútról elvitték a lezáró korlátot, ezért most 
autóforgalom is van a gáton lévő kerékpárúton és a sittlerakást is megkezdték.  
 
Morva László ígéretet tesz arra, hogy a Dunapart előnyt fog élvezni a járőrözés során. 
 
Nagy Gábor kéri, hogy időnként a kiserdőbe is nézzen ki a járőr, mert sokan használják autókkal is.  
 
Pálfai Kinga kérdése, lehet ilyenkor nádast égetni, van rá valamilyen szankció?  
 
Morvai László szerint nádast nem lehet itt égetni, de a szándékosságot nehéz bizonyítani.  
 
Detre László kérdése, a betörések száma az, amit bejelentettek?  
 
Morva László elmondja, igen.  
 
Detre László szeretné, ha a két rendőrségi kérést is most tárgyalnák meg. Az őrsparancsnok kérte, 
hogy hozzanak létre egy jutalmazási keretet a kiemelkedő munkát végző rendőrök részére. Ismerteti 
a jutalmazás menetét. A jutalom összege éves szinten kb. 250 eFt, mely a bizottsági keretből 
kerülne kifizetésre. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, az adminisztratív eljárással van gondja. A lebonyolítás úgy volna 
célszerűbb, ha házon belül rendeznék le a jutalmazást és utólag jelentenék be a bizottság felé. 
 



Dr. Horváth László javasolja, hogy az alapítványon keresztül kerüljön kiosztásra a jutalom, mert 
elképzelhető, hogy így több marad a jutalmazottnál.  
 
Detre László szerint pontosítani kellene az összeget.  
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy nettó 10.000 Ft + járulékai összeg kerüljön kifizetésre. 
 
A bizottság támogatja az őrparancsnok kérését havi nettó 10.000 Ft + járulékai, ha lehetőség van 
akkor az alapítványon keresztül a saját keretéből: 4 igen 
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Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Támogatja, hogy a kiemelkedő munkát végző, a gödi őrsön dolgozó rendőrök részére havi 10.000 
Ft + járulékai összeg kerüljön kifizetésre jutalomként. 
Felkéri a bizottság elnökét, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jutalom kifizetése a Göd 
Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül történjen. 
Fedezete: a bizottság saját kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Pálfai Kinga kérdése, hogy nem lehetne rendeletet hozni a nádaségetéssel kapcsolatban? 
 
Detre László elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy tűzgyújtási rendelete, amit ha 
betartanak, akkor nem lehet mit tenni. 
 
Dr. Horváth László javasolja, hogy a környezetvédelmi bizottság dolgozza ki a nádaségetésre 
vonatkozó szabályokat.  
 
Detre László tudomása szerint a környezetvédelmi rendeletek felül lesznek vizsgálva.  
 
Kovacsik Tamás szerint magánterületen lévő náddal az önkormányzat nem tud mit kezdeni. 
 
Morva László elmondja, hogy a jelenlegi számítógépes rendszerük elavult és időnként le is áll. 
Most elindítottak egy beruházást, amely szerint internetes vonalon történne a kommunikáció, 
melyhez egy titkosító berendezésre lenne szükségük. 
 
Detre László meg fogja kérdezni, hogy esetleg tudnak-e olcsóbb beszerzési módot. A kérést 
alapvetően támogatja.  
 
A bizottság a 109 eFt-os beszerzést 4 igen szavazattal elfogadja. 
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A rendőrőrs informatikai fejlesztésének keretein belül egy „Cisco ASA 5505” típusú VPN 
koncentrátor beszerzéséhez maximum bruttó 109.000 Ft összeggel járul hozzá. 



Fedezete: a bizottság saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Barbola József ismerteti a közterület-felügyelet beszámolóját 2010 első negyedévéről. Konkrétan a 
hóeltakarítással gyűlt meg a bajuk, mert sok ingatlan előtt nem történt meg a síkosságmentesítés. 
Ellenőrizték a parkolási rend betartását. Bírságolások folyamatosan történnek. A járőr egy 
kerékpártolvajt fogott el az elmúlt időszakban. A munkájuk másik részét a telefonos bejelentések 
kivizsgálása teszi ki. Eddig minden bejelentést kivizsgáltak. A kerékpárúton minden nap van 
járőrözés. Az eltűnt táblákkal kapcsolatban készítettek kimutatást. A pótlások folyamatosan 
történnek.  
 
 
Szeri Mihály ismerteti a Polgárőrség elmúlt időszakban végzett tevékenységét. Március 15-én éjjel 
a járőrök egy gépjárműfeltörőt fogtak el. Találtak egy lopott autót is. A várostakarítási napon 6 
fővel vettek részt. Április hónapban a bűnmegelőzési akadémia tanfolyamot szervezett, melyen két 
fő vett részt. A két iskolában bűnmegelőzési oktatást tartanak, ugyanígy a nyugdíjasok részére is.  
 
Detre László kérdése, a KOB-nak felvetették azt, hogy a jövő évi tanmenetbe kerüljön beépítésre a 
bűnmegelőzés?  
 
Szeri Mihály elmondja, még nem. Kérése, hogy az idei autóvadász napra kaphatnak-e támogatást? 
 
Detre László kérdése, hogy történt előrelépés a szórólapokkal kapcsolatban? 
 
Szeri Mihály elmondja, hogy a minta készen van, de egy telefonszámot még nem tudtak rárakni.  
 
Detre László javasolja, hogy vegyenek egy SIM kártyát, amit negyedévente meghosszabbítanak. 
Fedezete a bizottság kerete. 
 
A bizottság a javaslatot 4 igen szavazatot elfogadja. 
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Javasolja, hogy a Polgárőrség vásároljon egy SIM kártyát, amin a közbiztonsági bejelentéseket 
fogadják. 
Fedezete: a bizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
A bizottság a beszámolókat 4 igen szavazattal elfogadja. 
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A rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 

2. Sebességmérő készülék működtetése 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
Morva László elmondja, hogy végrehajtási utasítás még nincs a már létező törvényre, ezért az még 
nem alkalmazható. Amennyiben kiadják az utasítást, akkor lehet erről a témáról részletesen 
tárgyalni.  
 
Detre László szerint a cég már most be akarja magát biztosítani. Véleménye szerint még nem 
szabad elkötelezni magát az önkormányzatnak.  
 
Morva László szerint érdemesebb úgy beszerezni a készüléket, hogy abból minden céget kihagynak.  
 
Dr. Horváth László javasolja, hozzanak egy elvi állásfoglalást arról, hogy a későbbiekben, 
amennyiben a szabályozás elkészül, tárgyalni fogják a kérdést. 
 
A bizottság elvben támogatja, de várják meg a végrehajtási utasítás és a pontos szabályozást, 
amennyiben ez elkészül, akkor vizsgálja meg, hogyan tudja házon belül megoldani: 4 igen szavazat 
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Elviekben támogatja sebességmérő készülék beszerzését és működtetését, de a részletes tárgyalásra 
a végrehajtási utasítás megjelentését követően tér vissza, előnybe részesítve az önkormányzaton 
belüli megoldásokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 

3. Támogatási kérelem 
 
Nagy Gábor ismerteti a támogatási kérelmét. Eddig bizottságonként 50 eFt-ot adtak. A kért 
támogatást a pólók beszerzésére kérik, a rendezvényre a támogatási kérelmet a héten fogják beadni 
a civil tanácshoz.  
 
Detre László javasolja, hogy a támogatás összege legyen felcímkézve.  
 
A bizottság a pólók beszerzésére 50 eFt-tal járul hozzá: 4 igen. 
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A Madarak és Fák Napja program megrendezéséhez 50.000 Ft-tal hozzájárul, melyet a pólók 
beszerzésére kell fordítani. 
 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Egyebek 
 
Dr. Horváth László elmondja, hogy a TESZ-től kaptak egy levelet a terembérleti díjjal 
kapcsolatban. A szerződésükben pontosan meghatározták, hogy melyik időszakban használhatják 
önköltségi áron a termeket. Kéri, hogy a bizottság nézzen utána annak, hogy van-e testületi döntés 
ebben az ügyben. 
 
Detre László javasolja, hogy a következő bizottsági ülésre kérjék be a szerződéseket és tárgyalják 
meg a felvetést.  
 
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 


