
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2010. január 15-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, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat. Két kérés érkezett hozzá. Az egyik a strand biztonsági őrzésével, a 
másik a József Attila utca parkolásával kapcsolatos.  
 
A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség beszámolója 
2./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
3./ Göd Horgászegyesülettel kötött bérleti szerződés 
Egyebek 
I./ Homoksziget Kft bérleti szerződése /zárt ülés/ 
II./ Pólus Péter szerződés felmondása /zárt ülés/ 
III./ Dr. Horváth László kérése 
IV./ József Attila utcai forgalmi rend 
 
 

1. Rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség beszámolója 
 
Kovács László kapitány elmondja, hogyha olyan kérdés merül fel, ami a kapitányság egészét érinti, 
akkor válaszolna Ő, egyébként átadná a szót az őrsparancsnoknak. A felmérések szerint Göd 
biztonságos település. Ennél jobb helyzetben már csak azok a települések vannak, amelyek ún. 
zsáktelepülések.  
 
Kovacsik Tamás az elfogásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy az elkövetések is ilyen mértékben 
emelkedtek? 
 
Kovács László elmondja, hogy a számok nagyjából stagnálóak, és tükrözi azt is, amit az őrs 
dolgozói más településen végeznek. Amennyiben erre igény van, akkor szűkíteni fognak ezen a 
számon, és kimondottan Gödre vonatkozóan adnak majd adatot a következő ülésre. 
 
Detre László kérdése, hogy Gödön hány bejelentett bűneset volt? Erre is kérne kimutatást.  
 
Nagy Attila ismerteti az adatokat. 
 
Czadró József szerint a statisztikák is többféle képen készülnek. Mennyire megbízhatóak ezek a 
statisztikák, amit kaptak? 
 
Kovács László elmondja, hogy most már egységes rendszer alapján dolgoznak, és az iktatott ügyek 
alapján készül a beszámoló. Minden bejelentésnél a járőr megy ki először. Amennyiben arra 
szükség van, akkor a kapitányságról mennek ki helyszínelni.  
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Pálfai Kinga elmondja, a decemberi közmeghallgatáson felmerült egy kérés, hogy az őrs helyett 
körzeti megbízott működjön. 
 
Kovács László elmondja, hogy a kapitányság létszáma a lakosság számának megfelelő. A létszámot 
nehéz feltölteni és embereket felvenni, valamint itt tartani. Körzeti megbízott telepítésére az 
országos főkapitány jogosult. Ez azzal jár, hogy adott esetben státuszt kell fejleszteni és ehhez pénz 
szükséges. A bűnözést megszüntetni nem tudják, hiszen az nem rendőrségi probléma, hanem 
társadalmi. Ha stagnáló szintet tudnak tartani, akkor az már arányaiban jó, hiszen a lakosság száma 
folyamatosan növekszik.  
 
Dr. Horváth László szerint a legnagyobb biztonság az, ha a szomszédok figyelnek egymásra. 
Kérdése, hogy tud-e segítséget nyújtani ebben a lakosság részére a rendőrség és a bizottság? 
 
Kovács László szerint ez már több helyen működik. Az egyházakkal már felvették a kapcsolatot, és 
rendszeresen küldenek tájékoztató anyagot a részükre. Megindult egy kezdeményezés a 
polgárőrséggel együtt. Felvették a kapcsolatot a nyugdíjas-otthonokkal is. Amennyiben kapnak 
ehhez segítséget, akkor természetesen együtt tudnak működni. 
 
Dr. Horváth László szerint össze kéne fogni a rendszert és közzé kéne tenni az elérhetőségeket. A 
népszerűsítés és a szervezés már a civilek dolga lenne.  
 
Detre László kérdése, hogy a bizottság tud-e segíteni az anyagi támogatáson kívül? Kéri, hogy 
jelezzék a bizottság felé az egyéb igényeket is.  
 
Kovács László az anyagi segítséget megköszöni, mert ezzel elhárultak azok a külső akadályok, 
amik miatt nem tudtak volna dolgozni. Elindították a zebrás programot is. Nagyon sok olyan 
bűncselekmény van, ami sértetti hozzáállással megelőzhető lett volna.  
 
Kovacsik Tamás kimegy. 
 
Detre László kéri, hogy kapitány úr vizsgáljon meg egy már működő rendszert, és az terjessze a 
bizottság elé.  
 
A bizottság a beszámolót 3 igen szavazattal elfogadja. 
 

1/2010. (I. 15.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A rendőrség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Kovács László elmondja, hogy a testületi ülésen szeretné megkérni a képviselőket, hogy Nagy 
Attila kinevezését támogassák. 
 
A bizottság a kinevezést 3 igen szavazattal elfogadja. 
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2/2010. (I. 15.) sz. ÜJKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Nagy Attila őrsparancsnokká történő kinevezését támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
Kovács László közterület-felügyelet vezetője ismerteti a beszámolóját. Csak akkor tudnak 
megfelelően dolgozni, ha a megfelelő a technikai háttérrel rendelkeznek. Ismerteti a közterület-
felügyelet főbb feladatait. Folyamatosan figyelemmel kísérik a közterület-foglalási engedélyeket, a 
favágásokat, az utak minőségét. Nagyon fontos feladat a szabálysértések megelőzése. Véleménye 
szerint a tavalyi munkájukhoz képest fejlődés van a felügyelet munkájában. Nagy feladatuk lesz a 
súlykorlátozási és a parkolási rendelet betartatása, de végleges kidolgozás még nem született meg, a 
táblák még nem kerültek kihelyezésre. Fontos feladatuk a reklámtáblák, plakátok kihelyezése. Még 
egy fontos feladatuk a Hivatal tevékenységének kisegítése.  
 
Detre László elmondja, hogy érkezett egy észrevétel a KvB-től a bizottság felé. Véleménye szerint 
ez nem bizottsági feladat, hanem már rendőrségi.  
 
Kovács László elmondja, hogy kimentek a helyszínre és elkészítették a kivágandó fáról a 
felvételeket. Egyebet erről nem tud mondani.  
 
Csányi József elmondja, hogy a kérelmező szóbeli engedélyt kapott a fa kivágására. A lakók 
számon kérték a fakivágókat, akik a lakókat megfenyegették. Ezért fordultak a KvB-hez a lakók.  
 
A bizottság a beszámolót 3 igen szavazattal elfogadja. 
 

3/2010. (I. 15.) 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 december havi tevékenységéről szóló beszámolóját és az 
elvégzett feladatokat. December 9-én elindítottak egy tájékoztató sorozatot az idősek körében, az 
idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekről. Az előadás után szórólapot osztottak ki, amelyen 
szerepeltek a segélyhívó számok. A külterületeket folyamatosan ellenőrzik.  
 
Detre László szerint körvonalazódik a korábban felmerült kérés a lakossági összefogással 
kapcsolatban. Javasolja, hogy amennyiben van szóróanyag, akkor a bizottság támogatná annak 
kiadását.  
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Szeri Mihály elmondja, hogy felkeresték az orvosi rendelőket is, ahol szintén támogatták a 
kezdeményezésüket.  
 
Csányi József elmondja, hogy a körzetében van egy garázda csoport, akik éjszaka tevékenykednek. 
Kéri, hogy amennyiben arra lehetőség van rá, akkor éjszaka többször járjanak a Rákóczi úton.  
 
Nagy Attila elmondja, az éjszakásoknak ki van adva, hogy sűrűbben járjanak azon a környéken. 
 
A bizottság a polgárőrség beszámolóját 3 igen szavazattal elfogadja. 
 

4/2010. (I. 15.) ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Városi Polgárőrség beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
2./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal elfogadja. 
 

5/2010 (I. 15.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága a helyi kitüntető címekről szóló rendelet 
módosítását az alábbiak szerint a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 

Göd Város Önkormányzat ….. /….. sz. rendelete a helyi kitüntető címekről  
szóló 4/1995. (III. 10.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1.§ (1) bekezdése az alábbival egészül ki: 
„Göd Város Szolgálatáért” díjat 
 

2.§ 
 
A rendelet 7.§-a az alábbiakra változik: 
 
(1) A „Göd Város Szolgálatáért” díj adományozható a Polgármesteri Hivatalban munkáját eredményesen, kiemelkedő 
színvonalon végző köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére. 
(2) A díjban részesíteni azt lehet, aki munkaköréből, választott tisztségéből fakadó feladatait huzamosabb ideje, az 
átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látja el, vagy meghatározott feladat végrehajtása során 
kimagasló helytállást, önfeláldozó magatartást tanúsított, avagy életpályája alapján példaképül állítható a Polgármesteri 
Hivatal személyi állománya elé 
(3) A díjjal oklevél és nettó 100 000 Ft összegű jutalom jár. 
(4) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a 
polgármester írja alá. 
(5) A „Göd Város Szolgálatáért” díjból évente legfeljebb 1 db adományozható. A díj átadására július 1-én, a 
köztisztviselők napja alkalmából kerül sor. 
(6) A díjazott személyére a Polgármesteri Hivatal kollektívája – titkos ajánlás útján - tesz javaslatot minden év április 
30-ig. 
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3.§ 

 
A rendelet 7.§-ának számozása 8.§-ra módosul. 
 

4.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kitüntetés adományozására első alkalommal 2010. július 1-én kerül sor. 
 

Polgármester     Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
 
3./ Göd Horgászegyesülettel kötött bérleti szerződés 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth László javasolja, hogy először szólítsák fel az egyesületet a fizetésre és csak, ha nem 
teljesít, akkor mondják fel a szerződést. 
 
A bizottság egyetért a szerződés felmondásával, azzal, hogy először kerüljön kiküldésre egy olyan 
felszólítás, ami tartalmazza a felmondás lehetőségét. Határidő: 30 nap. 
 
Mikesy György kérdése, hogy mióta nem fizettek? 
 
Detre László 3-4 éve. 
 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadja. 
 

6/2010. (I. 15.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Horgászegyesülettel kötött bérleti szerződés felmondásával egyetért, azzal a feltétellel, hogy 
először kerüljön kiküldésre egy olyan fizetési felszólítás, melyben tájékoztatják a másik felet a 
nemfizetés esetén történő szerződésfelmondásról. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Egyebek 
 

I. Homoksziget Kft bérleti szerződése 
 
Dr. Garabon Sándor elmondja, hogy azok a kérdések, amikről szó lesz, addig nem publikusak, 
ameddig az érintettek erről nem kaptak tájékoztatást. 
 
A bizottság a zárt ülést 3 igen szavazattal elfogadja. 
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A bizottság zárt ülés keretében tárgyalja a következő napirendi pontokat, melyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. 
 
 
Detre László ismerteti a zárt ülésen született határozatokat.  
 
 
III./ Dr. Horváth László kérése 
 
Dr. Horváth László kéri, hogy a bizottság vizsgálja meg az SB támogatására vonatkozó, pályázati 
kiírást, jegyzőkönyvét, döntéseit. Ezt ő nem tudja megtenni, mert zárt ülésen születtek meg a 
határozatok. Az SB olyan döntést hozott, hogy csak az SE-n kívül működő szervezeteket 
támogathatnak.  
 
A bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a SB által sporttámogatásokra kiírt pályázatot, a támogatás 
szétosztásának jogszerűségét vizsgálja meg. Határidő: a következő bizottsági ülés. 
 
Mikesy György kérdése, hogy melyik pénzről beszélnek? 
 
Dr. Horváth László elmondja, hogy a sporttámogatás 20%-át is a bizottság kapja meg. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

9/2010. (I. 15.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Sportbizottság által, sporttámogatásokra kiírt pályázatot, a támogatás 
szétosztásának jogszerűségét vizsgálja meg. 
 
Határidő: következő bizottsági ülés 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
IV./ József Attila utcai forgalmi rend 
 
Detre László elmondja, hogy a József Attila utcában parkolnak a CBA dolgozói és ezért több lakó 
nem tudja az ingatlanát megfelelően használni. Javasolja, hogy az Alagút utcától helyezzék ki a 
megállni tilos táblát kivéve ottlakók kiegészítő táblával.  
 
Mikesy György szerint az egész parkolási rendeletet felül kell vizsgálni.  
 
A bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

10/2010. (I. 15.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a József Attila utcába az Alagút utcától kezdődően helyeztessen ki megállni 
tilos táblát kivéve ottlakók kiegészítő táblával. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
Bagdi Károly elmondja, hogy a Kékduna Klubhotel előtt az út olyan rossz minőségű, hogy eső 
esetén gyalog nem lehet közlekedni az úton. Kérdése, hogy a Gödi Körképet kik terjesztik, mert 
Felsőgödön sok helyen nem jár az újság? 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a főszerkesztő felé fogják jelezni a problémát, mert az ő joga a 
terjesztésre szerződni.  
 
Detre László kérdése, hogy a súlykorlátozó táblák kihelyezése hogyan áll? 
 
Kovacsik Tamás elmondja, jelenleg a közútkezelőnél van a kérelem.  
 
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 

 


