
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2010. június 8-i 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
 
Kovacsik Tamás, Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Kovács László bejelenti, hogy III. fokúra emelték az árvízvédelmi készültséget. 
 
Detre László két megbeszélni való van az egyebekben. Az egyik a nagyfeszültségű vezeték melletti 
telkek vezetékjoga, a másik pedig a GSE elnökének észrevétele a terembérlettel kapcsolatban. 
 
A bizottság a napirendi pontokat 3 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Beszámolók 
 
2./ Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Detre László  
 
3./ Lakossági kérelem a József A. utca – Beck Ö. Fülöp tér parkolásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Detre László 
 
Egyebek 

I. Tornacsarnok bérlete 
II. Vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos lakossági bejelentések 

 
 
 

1. Beszámolók 
 
Nagy Attila őrsparancsnok elmondja, hogy a betörések tekintetében volt egy kis emelkedés. Úgy 
néz ki, hogy megfelelő információkat sikerült beszerezni és sikerül az elkövetőket megtalálni. A 
sebességmérő készüléket hitelesíteni kell, ezért most két hétig nem tudnak vele dolgozni. Gondot 
okoz, hogy több embert elvittek az árvízi védekezés miatt, ezért kevesebb emberrel tudnak jelen 
lenni a közterületen. Két autóvadász akcióban vettek részt. Az árvízre való tekintettel a mostani 
akciót elhalasztották. Közzé tett minden gödi médiában egy felhívást, aminek az alakuló ülése 
június 16-án lesz a BM üdülőben. Kéri, hogy a korábbi üzemanyag támogatásra szóló szerződést 
hosszabbítsák meg határozatlan időre. Kérdése, hogy az idei támogatással mi a helyzet? 
 
Detre László a PEKB elé fogják terjeszteni a kérést. 
 
A szerződés hosszabbítását a bizottság 3 igen szavazattal elfogadja. 
 



18/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Gödi Rendőrőrs részére a bizottság keretéből ajándékozott benzinpénzre vonatkozó ajándékozási 
szerződést határozatlan idejűre módosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosító szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Üzemanyag hozzájárulást a rendőrőrs részére a PEKB támogassa a keretéből: 3 igen szavazattal 
elfogadja. 
 

19/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a bizottsági keretéből a gödi 
rendőrőrs 2010. évi üzemanyag költségeihez 120.000 Ft-tal járuljon hozzá. A fennmaradó 120.000 
Ft támogatást a bizottság a saját keretéből biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
   Dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
 
Kovács László elmondja, hogy az elmúlt hónapban csak kevesebb létszámmal dolgoztak, mert 
elkezdődtek a szabadságolások. A munkáikat teljes egészében nem tudták végezni, mert a hivatalba 
is helyettesíteni kellett. Az ügyirataikban elmaradás nincs. Véleménye szerint egyre kevesebb a 
szabálytalan parkoló autó. A jövőben nagyszabású akciót terveznek, melynek során bejárják a város 
utcáit és amennyiben szükséges akkor írásos felszólításokat fognak kiküldeni. 
 
Pinczehelyi Tamás megérkezik. 
 
Detre László kérdése, hogy a Petőfi téren lévő illegális kapuval kapcsolatban mi a helyzet? 
 
Kovács László elmondja, hogy felszólították az illetőt.  
 
Csányi József jelzi, hogy a kihelyezett szemeteseket több helyen rendszeresen tönkre teszik. Kéri, 
hogy nézzenek ennek is után. A takarékszövetkezet melletti buszmegállóba a hajléktalanok 
rendszeresen befekszenek és nagy szemetet hagynak maga után.  
 
A bizottság a Közterület-felügyelet beszámolóját 3 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

20/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A közterület-felügyelet beszámolóját elfogadja. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Szeri Mihály ismerteti a polgárőrség májusi munkáját. Két nagy autóvadász akció lett 
megszervezve. Az egyiken különdíjat a másikon pedig a 2. helyet szerezték meg. A pénteki naptól 
folyamatosan biztosítják a 2-es út lezárását. 
 
A bizottság a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

21/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Városi Polgárőrség beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Babus Gábor ismerteti a Dunakanyar Polgárőrség munkáját. Most már ők is rendelkeznek a 
zsarukár rendszerrel. A temetők ellenőrzését folyamatosan végzik, ezzel csökkentették a 
sírrongálásokat.  
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy hány főből áll a polgárőrség? 
 
Babus Gábor: 31.  
 
Szeri Mihály: 40. 
 
A bizottság a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

22/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Dunakanyar Polgárőrség beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 

2. Támogatási kérelmek 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. A költségvetésben 1,2 millió Ft van elkülönítve a 
Polgárőrségek támogatására. A városi polgárőrség által kért teljes támogatási kérelmet nem tudják 
teljesíteni. Kéri, hogy az őrsparancsok úr segítsen a támogatás elosztásában. A kérelmek alapvetően 
működési támogatásra vonatkoztak.  



 
Nagy Attila őrsparancsnok elmondja, hogy a Dunakanyar Polgárőrség tagjai napközben nem tudtak 
eddig részt venni a munkákban, inkább éjszakai munkát végeznek. A munkák jelentős részét a 
városi polgárőrség végezte eddig. A 80-20%-os arányú támogatást javasolja.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért a javaslattal.  
 
Kovács László szerint az önkormányzat is inkább a városi polgárőrséget veszi igénybe a 
rendezvényeknél.  
 
Detre László 900-300 eFt-os megoszlást javasol.  
 
A bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

23/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a polgárőrségek támogatása soron lévő keretet az 
alábbiak szerint osztja fel: 
Városi Polgárőrség: 900.000 Ft 
Dunakanyar Polgárőrség: 300.000 Ft 
 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Városi Polgárőrség kérelme az autóvadász akcióra. 
 
Szeri Mihály elmondja, hogy az akciót elindították, a költségek már jelentkeznek. 
 
Nagy Attila őrsparancsnok elmondja, hogy ebben az akcióban három kapitányság is részt fog venni.  
 
A bizottság a támogatási kérelmet a bizottsági keretből 80 eFt-ot 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

24/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Városi Polgárőrség által szervezett Dunakanyar Autóvadász Akció megszervezését 80.000 Ft-tal 
támogatja. 
Fedezet: a bizottság saját kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
 



3. Lakossági kérelem 
 
Detre László elmondja, hogy a Beck Ö Fülöp téren és a József Attila utcában elég sokan 
száguldoznak.  
 
Nagy Attila őrsparancsnok elmondja, hogy a CBA háta mögött 4-5 autó parkol rendszeresen, de 
nem szabálytalanul.  
 
Detre László a József Attila utcában az volt a kérés, hogy az Alagút utcától a CBA végéig 
helyezzenek ki megállni tilos táblát.  
 
Nagy Attila őrsparancsnok szerint ez egy összetett probléma, amit alaposan meg kell vizsgálni. 
Amennyiben a parkoló autó az útra nem lóg rá, akkor az nem akadályozza az ottani forgalmat. A 
lakók közvetlenül hozzá is megtehetik a bejelentést. 
 
Kovács László szerint azt is meg kell vizsgálni, hogy a szemétszállító autó tud-e közlekedni. 
 
Dr. Hetényi Tamás tudomása szerint még nem érkezett ilyen panasz. 
 
Detre László elmondja, hogy a Beck Ö. Fülöp téren lakik egy idős néni, akinek a kiskapuja a 
parkolóra nyílik, és ha nem megfelelően parkolnak, akkor nem tudnak kijönni a kapun. A lakók 
kérték, hogy azt az egy helyet vonják ki a parkolásból. Kéri, hogy a Közterület-felügyelet ezt az egy 
helyet fokozottabban ellenőrizzék. Kéri, hogy ezt a problémát jelezzék a Jegyző felé és kérjék fel a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 
 

25/2010. (VI. 08.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Beck Ö. Fülöp téren lévő parkolást vizsgálja felül és a térre nyíló ház 
kapuja előtti parkolás lehetőségét szüntesse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Egyebek 
 

I. Tornacsarnok bérlete 
 
Detre László elmondja, hogy a GSE elnökének volt észrevétele, hogy a TESZ nem biztosítja a 
szükséges időt. 
 
Kovacsik Tamás megérkezik. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy két díj van. Az egyik egy kedvezményes ár, a másik pedig a 
szabad ár. A GSE még a kedvezményes időszakot sem fizeti ki. Javasolja, hogy a GSE kapjon 
térítésmentesen egy időszakot, amivel csökkentik a támogatási összeget. A sportcsarnokot a 
kézilabda és a kosárlabda szakosztály veszi igénybe. Véleménye szerint ez egy elvi vita és nehéz 



lenne ezt most egyeztetni. Egyébként még szerződése sincs az Önkormányzatnak a GSE-vel. Az 
elszámolás rendszere és mértéke még nincs tisztázva.  
 
 
 

II. Vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos lakossági bejelentések 
 
Detre László elmondja, hogy több lakossági észrevétel érkezett, mely szerint az ELMŰ több telekre 
bejegyeztet vezetékjogot. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy ennek már Ő is utána nézett, de sajnos nem tudnak ellene 
semmit sem tenni, mert törvényi lehetősége van erre az ELMŰ-nek. 
 
Csányi József elmondja, hogy a lakótársak részére beadványt készítettek a Hivatal felé. 
Amennyiben nem változik semmi, akkor kártérítést fognak követelni az elektromos művek felé.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy két irányba lehet elindulni. Az egyik a lakók részéről lehetséges, 
hogy megfellebbezik a határozatot. Az önkormányzat egy beadványt fog szerkeszteni a Földhivatal 
felé ezzel kapcsolatban.  
 
Csányi József szerint logikátlan az eljárás, mert a vezetéket és az oszlopot az utcáról is tudják 
cserélni. Kifogásolja azt is, hogy előzetes értesítést sem kaptak a lakók. 
 
Kovacsik Tamás szerint a vezetékjogot azért teszik rá az ingatlanra, hogy az ő engedélyük nélkül ne 
tudjanak semmit építeni arra a területre.  
 
Csányi József szerint az új építkezéseknél ki kellene kérni az ELMŰ hozzájárulását és akkor 
elkerülhető lenne, hogy erre a területre építsenek.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint meg kell találni a megfelelő csatornákat, hogy eredményesen tudjanak 
fellépni ez ellen a gyakorlat ellen.  
 
Dr. Szinay József szerint az országgyűlési képviselőt is meg lehet keresni ebben az ügyben. 
 
Detre László összefoglalja az elhangzottakat.  
 
Csányi József kéri, hogy gödi tv-ben is közzé lehet tenni.  
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Detre László megköszöni a részvételt és mindenkinek 
kellemes nyaralást és jó pihenést kíván. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Detre László      Jónásné Héder Hedvig 
elnök       jkv. vezető 


