
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2010. szeptember 14-
i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.  
 
Kovács Lászlónak kérdése van az őrsparancsnokhoz. 
 
 
A bizottság 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja. 
 
 
1./ A rendőrség és a közterület-felügyelet beszámolója 
 
Nagy Attila elmondja, hogy viszonylag csendes volt a nyár. A betörések és besurranások száma 
azonos az előző évi hasonló időszakhoz képest. A vakációzó gyerekek miatt kiemelten ellenőrizték a 
frekventált helyeket. Sok rendezvény biztosításában részt vettek. A szabadságolások miatt a trafipax 
kevesebbet üzemelt. Igazából nem a 2-es út a problémás, hanem a hosszabb egyenes szakasszal 
rendelkező utcák.  
 
Detre László kérdése, hogy valóban volt Felsőgödön gyilkosság? 
 
Nagy Attila nem tud róla, majd utána néz.  
 
Kovacsik Tamás az eltűnt gödi idős emberről lehet valamit tudni? 
 
Nagy Attila elmondja, hogy a mai napig nem került elő, de folyamatosan keresik. 
 
Bagdi Károly megjelent a városban egy román kisebbségi társulat, akik több üzletben megjelentek és 
ott nagyobb tételeket loptak el.  
 
Nagy Attila elmondja, hogy tudnak róla és keresik a rendszám alapján az autót. Megköszöni a 
bizottság támogatását és a hozzáállást, amit a rendőrség felé tanúsítottak. Elmondja, hogy a 
nagynyomású mosó nem szerepel a határozatban, a benzintámogatásos határozatban pedig szerepel a 
polgárőrség. 
 
A határozat pontosítását 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

32/2010. (IX. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A 31/2010. ÜJKB határozatot akként módosítja, hogy a határozat szövegéből a Városi Polgárőrség 
rész törlésre kerül. A határozat többi része hatályában marad. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
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A Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2010. (IX. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Városi Polgárőrség részére a rendőrséggel közös használatra egy db magas nyomású mosó 
megvásárlását bruttó 23.000 Ft összegben. 
Fedezet: a bizottság saját kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Czadró József észrevételezi, hogy a mozgó árusok nem mindig rendelkeznek engedéllyel. 
 
Kovács László elmondja, hogy részükről is nyugalmas volt a nyár. Fő feladatuk volt a közterületi rend 
és a parlagfű ellenőrzése. Többször jártak a városban a környezetvédelmi előadóval. A külterületeken 
is tartottak bejárásokat. Sok bejelentés érkezett az illegális szemétlerakásokkal kapcsolatban. 
Rendszeresen ellenőrizték a Dunapartot. Kevesebb volt a szabálytalanul parkoló autó. A strand 
területén nagyon sok volt viszont a szabálytalanul várakozó autó. Zömében figyelmeztetéseket szabtak 
ki. Volt egy pár közlekedési tábla, amit kidöntöttek. Véleménye szerint egyre kevesebb a mozgóárus a 
városban. 8 árust bírságoltak meg, de nehéz behajtani, mivel nem valós a cím. Egy feljelentést tettek 
illegális árusítás miatt. Feltűnően csökkent a közterületen tárolt építőanyagok száma. Minden 
lakossági bejelentésből ügyiratot készítenek, mivel sok esetben illetékességből tovább kell küldeni az 
ügyeket. Folyamatban van a munkaidő rend módosítás. Már ügyeletet tartanak. A munkaidőt úgy 
szeretnék megváltoztatni, hogy a lehető legtöbb időben tudják a felügyeletet elérni.  
 
Bagdi Károly: jó lenne megoldást találni az üdülőövezetben kirakott szemetes zsákok elszállítására.  
 
Detre László: jelezni fogják a Hetényi úr felé.  
 
Kovács László elmondja, hogy amennyiben látnak ilyet, akkor jelezni fogják ők is. 
 
A bizottság a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

34/2010. (IX. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A közterület-felügyelet nyári tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Szeri Mihály elmondja, hogy 22 nap szolgálatot láttak el és 3 rendezvényt biztosítottak. Augusztus 
végével lezárult a strandon tartott előadás és tájékoztatás. Közel 400 tesztlapot töltettek ki a 
strandolókkal. Remélik, hogy jövőre is ki tudnak települni. Megkezdték a gyalogátkelők biztosítását. 
Több száz ember jelezte, hogy részt venne a SZEM mozgalomba. Kérésként merült fel, hogy egy 
táblát tudjanak kihelyezni az ingatlanra.  
 
Detre László javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a táblákra. 
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Szeri Mihály elmondja, október 15-re tűzték ki a közlekedési akciót. 
 
Czadró József elmondja, hogy 30 db matrica ára 2000 Ft volt.  
 
Kovacsik Tamás elmegy. 
 
A polgárőrség beszámolóját 3 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 
Egyebek 
 
I./ Kovács László kérdése 
 
Kovács László elmondja, hogy sok lakossági bejelentés érkezett, hogy a temető után trafipaxoznak, 
ami pedig véleménye szerint nem indokolt. Javasolja, hogy a kamionparkolótól a temetőig tegyenek ki 
70-es táblát.  
 
Nagy Attila visszautasítja az alattomos jelzőt. Azon a szakaszon több baleset volt, ami indokolttá teszi 
a sebességmérést.  
 
Czadró József szerint a lakosság jogos elvárásra a rendőrség felé, hogy segítőkész legyen. Ezzel 
szemben azt tapasztalják, hogy nem segítőkészek. Véleménye szerint az egész gondolkodásmódon 
változtatni kell, ami lassú folyamat, de Gödön szerencsére ennek az ellenkezőjét tapasztalta. 
 
Nagy Attila megköszöni a dicsérő szavakat.  
 
 
 
II./ Külsős bizottsági tagok felkérése 
 
Detre László a ciklus végén megköszöni a résztvevők munkáját. Felkéri a külsős tagokat, hogy a 
támogatott szervezetektől beérkezett elszámolásokat vizsgálja át. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2010. (IX. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Bizottság két külsős tagját, hogy az ÜJKB által adott támogatások elszámolását vizsgálja át. 
Az elvégzett plusz munkáért 50.000 Ft/fő megbízási díjat állapít meg. 
Fedezete: a bizottság saját kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2010. (IX. 14.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
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Bruttó 100.000 Ft összeget saját keretéből átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi illetménye 
keretébe. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy fenti összeget jutalmazásra fordítsa és kéri, hogy a bizottsági ülések 
jegyzőkönyvvezetőjét - Jónásné Héder Hedviget – munkája elismeréseként részesítse jutalomba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Detre László megköszöni a bizottsági tagok egész ciklusban 
végzett munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Detre László       Jónásné Héder Hedvig 
elnök          jkv. vezető 


