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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Rábai Zita előre jelezte távolmaradását, így hiányzása igazolt.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Két ülés között képviselői kérdések érkeztek, melyre részben
írásban, részben szóban válaszolnak. Az elmúlt ülésen a PEKJB tagokat választott a testület, akiknek
most lesz az eskütétele. Fellebbezések érkeztek, melyet zárt ülésen kell tárgyalni. Pest megyei
kitüntető címre kell javaslatot tenni, amit Bognár úr fog előterjeszteni. GSE pályázati ügyében
pénteken délelőtt ülést kell tartani. A helyi levelező listán megjelent egy levél, ami a
kötvénykibocsátással kapcsolatban emelt vádakat. Ezek íróját nem ismerik, ezért ismeretlen tettes
ellen tettek feljelentést. A kötvénykibocsátás 5 éve történt és a város életében lényeges volt. Hatásait
kezelni kell. Mivel zárt ülésen történt a döntés, ezért azt csak a képviselők tekinthetik meg,
nyilvánosságra nem lehet hozni.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
Külsős bizottsági tag eskütétele
1./ Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2./ Beszámoló a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt felhalmozási feladatokról
Előterjesztő: Markó József polgármester
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
4./ A/ A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő. Kovacsik Tamás VKB elnök, Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
B./ Nemeskéri úti temető rendezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
5. / A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
6./ Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a szemétszállítási rendelet tárgyában
Előterjesztő: Markó József polgármester
7./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
8./ Kossuth köz (hrsz. 773) útburkolat felújítása
Előterjesztő: Popele Julianna Ov.
9./ TESZ pótelőirányzat igénylése – (JAMH padlástér)
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
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10./ Kilépés az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéből
Előterjesztő: Markó József polgármester
11./ Ingatlan vételi szándék 6321/3 hrsz-ú ingatlanra
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
12./ A Szakáts-kert Kft fizetési könnyítési kérelme
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
13./ Dunamenti Invest Kft. ingatlan-felajánláshoz önkormányzati támogatás kérés
Előterjesztő: Markó József polgármester
14./ Javaslat Salkaházi Sára díjra
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
15./ Tulajdonosi hozzájárulás – Göd, Rákóczi F. u. 609/20 VOTR állomás átépítéséhez
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
16./ Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
17./ Nemeskéri Parkerdő sportpálya (1935 hrsz.) öltöző felújítás építési engedélye
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
18.Gödi Termálfürdő területén klórgázszivárgást észlelő berendezés telepítése
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
Egyebek:
I./ Tájékoztató a köz-, és magánterületek parlagfű-mentesítésére tett intézkedésekről 2011-ben
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
II./ Göd Termálfürdő - melegvizű medence felújításának tervezése a 2012. évi költségvetésbe
Előterjesztő: Markó József polgármester
III./ Pest megyei kitüntető címek adományozására javaslat
IV./ Tulajdonosi hozzájárulás engedélyek beszerzéséhez – Rákóczi úti sportpályán tornacsarnok
építéséhez
V./ Tulajdonosi hozzájárulás engedélyek beszerzéséhez – vízilabda versenymedence építéséhez
VI./ 2172 hrsz-ú ingatlan megosztása
VII./ Fellebbezések

Markó József felkéri Dr. Megyery Csabát, a PEKJB megválasztott új külsős tagját, hogy tegye le
esküjét.
Dr. Megyery Csaba leteszi az esküt.

Dr. Szinay József elmondja, hogy Sipos Richárd képviselő úr írásban tett fel három kérdést, melyre
szintén írásban válaszoltak és amelyet minden képviselő részére kiosztottak.
Sipos Richárd elfogadja a válaszokat.
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Hlavács Judit elmondja, hogy a városi tévével kapcsolatban két kérdést is feltett. Az egyik, hogy
mikorra várható a Rubicom hálózaton is fogható legyen az adás, a másik pedig, hogy miért nem
naprakész a honlapon a műsorterv?
Rataj András elmondja, hogy csak a Telekomnak van helyi televíziózásra alkalmas hálózata. A többi
szolgáltatónak nincs jogosultsága helyi adás sugárzására. A Rubicom hálózat regionális, ugyanígy az
Inside Tv is. A tárgyalások folyamatban vannak a Rubicom Zrt-vel is. A megoldás egy fejállomás
kiépítése lesz, aminek a költsége várhatóan 2-2,5 millió Ft-ba fog kerülni. Várhatóan még ebben az
évben látható lesz a városi tv adása a Rubicom hálózatán is. A műsort hetente megküldik a heti műsort
és azt követően kerül fel a honlapra. Szeretnék korrigálni a jelenlegi gyakorlatot, hogy már az előző
héten felkerüljön a műsorrend.
Markó József szerint a három milliós változatot kellene támogatni a saját területen.
Kovacsik Tamás elmondja, Rábai Zita képviselő asszony kérte, hogy a Szakáts-kert bérlői
számoljanak be a tevékenységükről. Ez a bizottsági ülésen megtörtént és azt a bizottság elfogadta.
Kovács László kapitányságvezető levélben kérte a Huzella iskola előtti út forgalmi rendjének
megváltoztatását. Ismerteti a kapitányságvezető levelét.

1./ Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Forró Gábor ismerteti a PEKJB véleményét.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (X. 27.) sz. Ök. rendelete
Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II. 24.) rendeletének módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Kormányrendelet 68. § (1) bekezdése, valamint a 4/2010. (II. 25.) rendelet 14. §-a alapján az
alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.)
rendeletét (továbbiakban: R).
1.§
Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Költségvetési bevételi főösszegét
3 234 039 ezer forintban
Belső finanszírozásának bevételi főösszegét
635 312 ezer forintban
Külső finanszírozásának bevételi főösszegét
100 000 ezer forintban
Költségvetési kiadási főösszegét
3 695 752 ezer forintban
Külső finanszírozásának kiadási főösszegét
273 599 ezer forintban
állapítja meg.”
2. §
Záró rendelkezések
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Az R 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.§ (1)
Az R mellékletét képező 1-19. számú táblák helyébe e rendelet 1-19. számú táblái
lépnek.
(2)
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. június 30-i
hatállyal kell alkalmazni.”

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

2./ Beszámoló a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt felhalmozási feladatokról
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Pintér György elmondja, hogy az ülés előtt kiosztásra került az érthetőbb, de tartalmában teljesen
azonos változat. Kéri, hogy ez kerüljön elfogadásra.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
196/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy tudomásul veszi és jóváhagyja a FIDUCIA kötvény terhére megvalósított felhalmozási
feladatokról szóló alpolgármesteri beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester

3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a TESZ is a hivatalinak
megfelelő részletességgel adja be a beszámolóját. Az anyag 64. oldalán dátum elírás történt, amit kér
javítani.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
197/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
4./A/ A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezet elfogadása
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Előterjesztő. Kovacsik Tamás VKB elnök, Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a 4. és az 5. napirendi pontot együtt
tárgyalják meg. Szeretnének egy sírkertet létrehozni a Mayerffy sírkőnél. A VKB javasolta a rendelettervezet elfogadását.
Markó József elmondja, hogy a temetői sírhely díjakat közelíteni kell a környéken lévőkhöz.
Célszerűnek tartják azt, hogy az idegenek részére magasabb díjért válthassák meg a sírhelyeket.
Javasolja, hogy a temetési segély összegét emeljék fel 25.e Ft-ra.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB a 12.§ 17. pontját értelmetlennek találták. Kérték, hogy ezt
javítsák. Kérték még a nyitvatartási idő módosítását is a karácsonyi nyitva tartással.
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a rendeletnek két célja volt. Az egyik, hogy több vállalkozó is
jelentkezett temetkezési szolgáltatással, ami nem volt megfelelően leszabályozva. A másik pedig,
hogy a díjakat megfelelően rendezzék.
Markó József elmondja, hogy megkeresés érkezett a zsidó temető karbantartásával kapcsolatban. A
szerződés még tárgyalás alatt van, de csak a megfelelő összeg fejében történhet.
Lenkei György egyetért a temetési segély összegének emelésével.
Dr. Pintér György a 12.§ 7. pont javítására vonatkozó javaslatát ismerteti.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a díszsírhelyre azok temetkezhetnének, akik azt kiérdemelték és a
testület döntése lenne szükséges. Szeretnének egy kriptasort kialakítani a Nemeskéri út felöli oldalon,
a Rómaiak útja felöli oldalon pedig egy urnafal kerülne kialakításra. Ismerteti a határozati javaslatot.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 30/2011. (X. 27.) sz. Ök. rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi. XLII. tv.
41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati temetők fenntartásával és a
temetkezési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Göd Város közigazgatási területén fekvő temetőkre és az ott végzett
temetkezési tevékenységre, a temetők látogatására és a temetői munkákra.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) temető: Göd város közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető;
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen
lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál;
d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;
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e) nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak
minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti
emlékhely, temetési helyek összessége;
f) hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a
honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá
a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint
háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére
szolgáló temető (temetőrész), temetési hely;
g) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla;
h) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége;
Temető, temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely
3. §
(1) Az Önkormányzat az alábbi, tulajdonában lévő köztemetőket tartja fenn:
a) Pázmány Péter utcai temető (936 hrsz)
b) Pesti úti temető (2527 hrsz)
c) Jácint utcai temető (4032 hrsz)
d) Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető (1829 hrsz)
(2) Temetkezési emlékhelyeket, hősi temetőt és hősi temetési helyet a város közigazgatási
területén az önkormányzat nem tart fenn.
(3) Kegyeleti emlékhelyet az önkormányzat tart fenn. Kegyeleti emlékhelyet kialakítani és
fenntartani az önkormányzat engedélyével szabad.
Temető létesítése,
4. §
(1) Új temetőt, temetési helyet létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban,
illetve szabályozási tervben kijelölt helyen, illetőleg az építésügyi hatóság által meghatározott
védőtávolságok betartásával lehet.
(2) A városi temetők létesítéséről, bővítéséről és megszüntetéséről az önkormányzat gondoskodik.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Temetési hely
5. §
A temető üzemeltetője a temetőt sírhelytáblákra (parcella), a táblákat pedig sorokra osztja fel.
A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
A sírhely táblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen
is jelölni kell.
A temetőkben az alábbi temetési hely (sírhely) típusok alkalmazhatók:
a) felnőtt egyes sírhely
b) felnőtt kettős sírhely
c) gyermek (10 éven aluli) sírhely
d) urnasírhely
e) urnafülke egyes (kolumbárium)
f) urnafülke kettős (kolumbárium)
g) sírbolt (kripta)
A temető térbeli beosztásáról és a temetőben található műszaki létesítményekről a temető
üzemeltetője térképet készít. A térképet évente a szükséges időközönként, de minimum két
alkalommal frissíti. A térképet a temető bejáratainál lévő hirdetőtáblán kell jól látható módon
és az üzemeltető honlapján is el kell helyezni.
A temető üzemeltetője a sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes
gondozás céljából külön sírhelytáblát vagy sorokat jelöl ki.
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(7) A fenntartó a hamvak szétszórósához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki, amelyet
parkszerűen kell kialakítani.
(8) A temető üzemeltetője díszsírhelyek részére külön sírhelytáblát jelölhet ki. A képviselő
testület külön döntésével díszsírhelyet adományozhat.
(9) Az elhaltakat általában az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírokba kell
temetni.
(10)
Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint
alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.
(11)
A sírhelyekben koporsós rátemetés csak úgy végezhető, hogy a felülre kerülő koporsó
aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön.
(12)
A temetési helyeket sírjellel kell ellátni. A megjelölésére fejfa, sírkő, kopjafa és egyéb
a (14) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő sírjel használható.
(13)
A sírjel nem foglalhat el a 1. mellékletben meghatározott temetési hely méretnél
nagyobb területet.
(14)
A sírjel és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. A vázrajzot, tervet a 2. mellékletben
található nyomtatványon kell benyújtani.
(15)
A síremlék helyét az üzemeltető jelöli ki.
(16)
A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabad.
(17)
A sírbolt (kripta) építéséhez és bontásához, valamint a szokásostól eltérő síremlék
létesítéséhez szabályszerű építési engedély beszerzése szükséges.
(18)
Az engedély nélkül épített, de engedélyköteles sírboltok építése esetén az
építéshatóság jár el a fennmaradásra vagy bontásra irányuló eljárás lefolytatása során.
(19)
A balesetveszély elkerülése érdekében a sírjel az alappal együtt legfeljebb 150 cm
magas lehet.
(20)
A leromlott állapotú, düledező, balesetveszélyes sírjelek, sírboltok helyreállítására a
létesítő, illetve a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult kötelessége. A temető
üzemeltetője felszólíthatja a hozzátartozókat a balesetveszély elhárítására.
(21)
A helyreállítására irányuló felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető
hirdetőtáblájára és a sírhelytábla sarkán 90 napra ki kell függeszteni és a felhívás közlését a
rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.
(22)
Amennyiben a felhívásra a sírjelet, sírboltot nem állítják helyre, az első fokú
építésügyi hatóság a temető üzemeltetőjének kérelmére a síremlék eltávolítását elrendelheti,
illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.
(23)
Az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a temető üzemeltetője jogosult a
közvetlen veszélyhelyzetet megszüntetni a temetési hely felett rendelkezésre jogosult
költségén.
(24)
Nemzeti sírkertben sírjelet állítani, sírboltot építeni, azon változtatni, illetőleg
áthelyezni vagy lebontani külön jogszabály rendelkezései szerint, illetve a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság hozzájárulásával szabad. A kérelmet a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottsághoz az önkormányzat útján kell benyújtani.
(25)
Temetkezési hely Nemzeti sírkert részévé nyilvánítására bárki javaslatot tehet. A
javaslatot az önkormányzathoz kell felterjeszteni.
(26)
Műemléki védelemben részesíthető az a temető és temetkezési emlékhely, temetkezési
hely vagy temetőrész, amely(ek) műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a kultúra és
művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei. A műemlékké nyilvánításra irányuló eljárásra
bárki javaslatot tehet a műemlékvédelmi hatóságnál.
Védett sírjelek, temetési helyek
6.§
(1) Az önkormányzat a sírjel művészeti értéke miatt, illetve az elhunyt személy iránti tisztelet
kifejezése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat. (továbbiakban együtt: védett
síremlék)
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(2) A helyi védettség alá helyezésére, illetve annak megszüntetésére bárki javaslatot tehet az
önkormányzatnál. A javaslatot írásban kell benyújtani. Az önkormányzat a védetté nyilvánító
eljáráshoz szakemberek bevonásával ad-hoc bizottságot hozhat létre.
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védendő síremlék megnevezését,
b) a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám)
c) a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),
d) a kezdeményezés indoklását.
(4) A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd
a döntésről értesíteni kell:
a) a temető üzemeltetőjét;
b) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.
(5) A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az önkormányzat dönt. A védett
síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni.
(6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető nyilvántartó könyvébe és
sírboltkönyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről az üzemeltető gondoskodik.
(7) A védett síremlék – a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb
információt tartalmazó – táblával megjelölhető.
(8) A védettség megszűnése esetén a 8. § (11) és (12) bekezdésében megjelölt kedvezmények a
továbbiakban nem illetik meg a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(eke)t.
(9) Egyházi tulajdonban lévő temetők esetében a védett síremlékekről az önkormányzat és az
egyház között külön megállapodás rendelkezik.
7. §
(1) A védett síremlékek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a
temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására. A
temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében bekövetkezett változást 45 napon belül
be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.
(2) A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet – a temetési helyre a védetté nyilvánítást
követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével –csak az
önkormányzat hozzájárulásával változtathatja meg.
(3) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a
temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a temető fenntartója látja el.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Temetési hely feletti rendelkezési jog
8. §
A temetési hely feletti rendelkezési jogot a temettető vagy a rendelkezési jogot
meghosszabbító gyakorolhatja.
A temetési hely feletti rendelkezési jog:
a) koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt (kripta) esetén 60 év;
c) urnafülke (kolumbárium) esetén 10 év;
d) urnasírhely esetén 15 év.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható).
A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
A temetési helyek magánszemélyek között csere, adás-vétel tárgyai nem lehetnek.
Temetkezési helyet csak természetes személyek vásárolhatnak.
Sírhelyek előreváltása nem engedélyezett.
Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában
lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.
A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési
helyre történő áthelyezésével megszűnik.

258

(10)
Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult más temetési helyen kívánja
eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét a temető üzemeltetője
visszatéríti.
(11)
A (8) bekezdés alapján történő visszatérítési igényt az 3. mellékletben lévő
nyomtatványon kell bejelenteni a temető üzemeltetője részére.
(12)
Az önkormányzat által adományozott díszsírhelyek esetében a temetési hely feletti
rendelkezési jog – a temető fennállásáig, illetve a díszsírhely megszűnéséig – határozatlan
idejű.
(13)
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság által a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított temetési
hely feletti rendelkezési jog – a temető fennállásáig – határozatlan idejű.
(14)
Az önkormányzat által helyi védelem alá helyezett védett síremlékek esetében a
védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely feletti rendelkezési jog – a temető
fennállásáig – határozatlan idejűvé válik.
(15)
A Nemzeti Sírkert részévé nyilvánítással és a helyi védelem alá helyezéssel a temető
üzemeltetőjének sírhely meghosszabbítási díj időarányos visszafizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
(16)
Koporsós rátemetés esetén a temetéssel meghosszabbodott sírhelyhasználati időre
vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell fizetni, biztosítva a 25 éves sírhelyhasználati
időt.
(17)
Meglévő temetési helyre történő rátemetésnél a rátemetett maradványok, valamint
urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(18)
Köztemetések során eltemetett elhunytak sírhely megváltásáról és
meghosszabbításáról a fenntartó gondoskodik.
(19)
A sírhely meghosszabbítás ára a mindenkori sírhely árakkal egyezik meg.
(20)
A sírhelyek árát a temető fenntartója jelen rendeletben határozza meg. A temető
fenntartói árjegyzéket a 4. melléklet tartalmazza.
(21)
A temető üzemeltetője honlapján gondoskodik a sírhely megváltási lista havonként
történő aktualizálásáról.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

9. §
Amennyiben a használati idő leteltét követően a temetkezési helyet egy éven belül ismételten
nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
A lejárt használati idejű, de meghosszabbítani nem kívánt temetkezési helyekről írásban is
lemondhat a rendelkezésre jogosult. A lemondó nyilatkozatot a 5. mellékletben található
nyomtatványon kell benyújtani a temető üzemeltetőjének.
A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá legalább két alkalommal egy országos
napilapban, valamint a helyi médiában közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel az
adott év októberében történjen meg, továbbá még egy alkalommal kettő hónap múlva. A
megszüntetés legkorábbi időpontja az első felhívást követő 6 hónapot meghaladó időben
történhet. A hirdetményeket a Polgármesteri Hivatal és a TESZ hirdetőtábláján, a temetőben
elhelyezett hirdetőn, a ravatalozón és az érintett temetkezési helyen kell kifüggeszteni.
A lejárt használati idejű temetkezési hely kiürítése esetén az érdekelt hozzátartozók
halottainak maradványait az első meghirdetett időpontot követő 6 hónap alatt helyezhetik át
(exhumálhatják). Amennyiben a rendelkezésre álló időn belül az exhumálást nem
kezdeményezik, úgy az elhunytak földi maradványai közös sírba kerülnek és a sírhelyet a
megjelölt időpont elteltével a temető üzemeltetője értékesítheti. A közös sírhely a NemeskériKiss Miklós úti új köztemetőben kerül kialakításra.
Amennyiben a lejárt használati idejű temetkezési hely más célra történő felhasználása nem
tervezett a megváltási díj újbóli megfizetése hiányában is a maradványok a helyükön
maradhatnak. Megfelelő temetési mélység esetén a sírhely rátemetéssel betemethető.
A fizetési határidő letelte után a temető üzemeltetője a fenntartó külön rendelkezése alapján
hajthatja végre a temetkezési helyek kiürítését és gondoskodik a hamvak közös sírba
helyezéséről. A nyilvántartásban a maradvány származási helyét rögzíteni kell.
A megváltási felhívás, illetve a helyreállítási felhívás eredménytelensége esetén a sírboltokban
lévő építőanyaggal a temető üzemeltetője szabadon rendelkezik.
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Temető lezárása, megszüntetése
10. §
(1) A temető lezárásáról és megszüntetéséről a fenntartó dönt.
(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását a fenntartó
hirdetményben közöli. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség
szerint a temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni.
Nyilvántartás
11. §
(1) A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről az üzemeltető
nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb
temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv (temetőkönyv) szolgál.
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiemelést, hamuszórást is)
időrend szerint kell bejegyezni.
(3) A nyilvántartókönyv az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a temetés időrend szerinti folyó sorszáma;
b) a temetés időpontja (év, hónap, nap);
c) az elhalt természetes személyazonosító adatai (elhalt neve, születési családi és utóneve,
anyja neve, születés és elhalálozás éve);
d) az elhalt természetes személy legutolsó lakcíme;
e) temetkezési hely azonosítója (sírhelytábla, sor, sírhely, illetve urnafülke);
f) temetés módja;
g) sírhely típusa;
h) az eltemettető és a temetkezési hellyel jogosult személyek neve és lakcíme;
i) temetkezési helyre, sírjelre vonatkozó megjegyzések;
j) temetési hely érvényességi ideje és a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság.
(4) A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót vezet, amely az
eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.
(5) A temető üzemeltetője az (1) és (2) bekezdésben előírt nyilvántartást elektronikus
adathordozón is vezeti.
(6) Az adatok biztonsága érdekében a temető üzemeltetője a szabályzatában meghatározott
időközönként archiválást végez.
(7) A temető üzemeltetője a temető megszűnése után a nyilvántartási könyveket archiválja. Az
archiválás minimális időtartama 25 év.
(8) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe és sírboltkönyvbe
bejegyzett (tárolt) személyes adatok védelméről.
(9) A temettetők, a temetési hely felett rendelkezni jogosultak és a temető látogatók számára a
temető üzemeltetője panaszkönyvet tart fenn.
(10)
A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál, melyet a (3)
bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A
sírboltba temethetőkre vonatkozóan a sírbolt létesítője rendelkezik.
(11)
A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a nyilvántartó könyvbe a közös
sírba történő behelyezés időpontját és a közös temetési hely megjelölését és a származási hely
adatait kell bejegyezni.
(12)
Az üzemeltető külön jegyzéket vezet a helyi védett és a Nemzeti Sírkertbe tartozó
temetési helyekről.
(13)
A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
(14)
Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető
nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után
érdeklődőknek, az érdeklődés indoklása mellett.
A temetés feltételei
12. §

260

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, a
búcsúztatás pedig egyházi vagy világi szertartás szerint.
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,
amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza
meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy
személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.
(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs
megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
(5) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemettetni vagy elhamvasztani.
Az elhunyt temetéséről köteles gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta,
b) akit végrendelet kötelez,
c) elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa,
d) elhunyt egyéb közeli hozzátartozója,
e) az előbbiek hiányában, illetve hozzátartozók nélküli elhaltaknál, így a talált elhunytak
esetében is az Önkormányzat.
(6) Koporsós temetés esetén a halottat a bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell
temetni. Ez alól kivételt tehet a vizsgáló orvos és kivétel az is, ha a hűtés folyamatos.
(7) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető
részére történő átadása után - a szállításnál használt külső koporsóval együtt - a hűtőben vagy
a ravatalozóban kell elhelyezni. A halott átvételének igazolása a 6. mellékletben található
nyomtatványon történik.
(8) Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel,
az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes
kistérségi intézetet értesíti.
(9) A temetésre jogosultak, illetve kötelezettek vagy azok meghatalmazottja (pl. temetkezési
szolgáltatók) temetést csak a temető üzemeltetőjével történt előzetes időpont egyeztetés után
végezhetnek, a jelen rendeletben nevesített adatok megadása mellett. a nyilvántartás részére
történő adatszolgáltatási kötelezettség a temettető vagy megbízottja részéről áll fenn.
(10)
A temetés időpontját legkésőbb 72 órával a temetés előtt egyeztetni kell a temető
üzemeltetőjével, az elhunyt 9. § (3) bekezdésében megjelölt adatainak megadásával. Az
egyeztetést a 7. mellékletben található adatlapon kell megtenni. Az adatlapot személyesen
vagy faxon kell eljuttatni a temető üzemeltetőjének.
(11)
A búcsúztatásról a halott hozzátartozói kötelesek gondoskodni. A sírásási
tevékenységet a hozzátartozók megbízása alapján az üzemeltető vagy temetkezési szolgáltató
is végezheti. Esetenként a sírásói tevékenységet a hozzátartozók is elvégezhetik, de ezt
kötelesek előzetesen a temető üzemeltetőjével egyeztetni.
(12)
Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő díjakat a temető üzemeltetője határozza meg egyedi árjegyzékben.
A temető üzemeltetője a szolgáltatási díjak árjegyzékét az ügyfélszolgálaton és a honlapján is
közzéteszi.
Urnaelhelyezés és kiadás, hamvak szórása
13. §
(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe,
sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe
kell elhelyezni.
(2) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni.
(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel
igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. Az
urnakiadásra irányuló kérelmet a 8. mellékletben található nyomtatványon kell előterjeszteni a
temető üzemeltetője részére.
(4) A hamvak az eltemettető rendelkezése alapján a temető arra kijelölt helyén - a kegyeleti
igények betartásával - szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy
azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak.
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(5) Szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell
helyezni.
(6) A hamvakat temetőn kívüli közterületi ingatlanon az önkormányzat előzetes hozzájárulása
után lehet szétszórni. Az engedély kérelmet a 9. mellékletben található nyomtatványon kell
benyújtani.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Sírnyitás
14. §
A sír vagy sírbolt felnyitását (továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint illetékes
kistérségi népegészségügyi intézet engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós
temetésre használt temetési helyen urna elhelyezése céljából történő megbontása.
Sírnyitás rátemetés és exhumálás céljából történhet.
A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell
hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.
A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást a
temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti a kistérségi intézettől.
Az eltemetéstől számított huszonöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a kistérségi intézet
engedélyét beszerezni.
Urnafüle, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett
urna kivételéhez a kistérségi intézet engedélyére nincs szükség.
Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a sírnyitást a temető
üzemeltetője részére kell bejelenteni a 8. számú mellékletben található nyomtatványon.
Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője legkésőbb
a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor,
temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét és az exhumálás idejét tartalmazó
közleményt helyez el.
A hamvak kiadását a temető üzemeltetője a 9. számú mellékletben található nyomtatványon
igazolja.

Temetői munkák
15. §
(1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési
hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a
munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.
(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit.
Temetés alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
búcsúztatást.
(3) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy
eredeti állapota ne változzon.
(4) A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(5) A temető területén csak a sírok, síremlékek, sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló,
kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak (virág, dísznövény, váza, mécses) helyezhetők el. Egyéb
engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető üzemeltetője
eltávolíthatja, illetve az eltávolításra az érintetteket felszólíthatja.
(6) Sírokra 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültetni tilos. Sírok közötti utakra növényzet
nem ültethető és más, a közlekedést akadályozó műtárgy, műszaki berendezés nem telepíthető.
(7) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladékot az üzemeltető által kihelyezett
hulladéklerakó konténerekben kell elhelyezni.
(8) A sírjel állítás, lebontás, karbantartás során keletkezett építési törmeléket a sírhely felett
rendelkezni jogosult kötelessége elszállíttatni.
(9) A temetőkben lévő közlekedési utak rendszeres karbantartásáról és a hulladék elszállításáról a
temető üzemeltetője gondoskodik.
(10)
A sírhelyek közvetlen környezetének rendben tartásáról a sírhely felett rendelkezni
jogosult gondoskodik.
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(11)
A temetőkben exhumálás vagy rátemetések miatt lebontott sírköveket vagy egyéb más
okok következtében feleslegessé vált sírjel maradványokat egy éven belül köteles a sírjel
létesítője visszaállítani, vagy elszállítani.
(12)
A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása során gyertyát, mécsest gyújtani a
tűzmegelőzési szabályok betartása mellett szabad.
(13)
Külső vállalkozások által végzett munkák után temető-fenntartási hozzájárulás
fizetendő. Ennek mértéke az üzemeltetői árjegyzékben kerül megállapításra.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Temető látogatás
16. §
Tilos a temetőkben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőlátogatók
kegyeleti érzését sértheti.
A temetőkbe gépkocsival behajtani csak a kijelölt utakra szabad, maximum 5 km/h
sebességgel.
A temetések ideje alatt a gépjárműforgalom tilos.
A temetőkbe állatokat bevinni tilos.
A temetőkben a temető létesítményeit, a sírokat, az azokon lévő síremlékeket, a növényzetet,
táblákat, bármi más tárgyat beszennyezni, rongálni, virágot, ágat letépni, díszítésre szolgáló
tárgyakat elvenni, jogtalanul kivinni tilos.
A temetőben a hulladékot a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyezni.
A temető látogatása, a temetői utak használata és a temetési hely gondozásához igénybe vett
víz díjmentes.

17. §
(1) Temető látogatási ideje:
Április 01-től - szeptember 30-ig: 6-20 h
Október 01-től - április 01-ig: 7-17 h
A halottak napi és a karácsonyi hétvégék hosszabbított nyitva tartásáról az üzemeltető saját
hatáskörben intézkedik. A nyitva tartás módosítását – megfelelő időben – a városi honlapon, a
Gödi Körképben és a kábeltelevízión kell közzétenni.
(2) Temetőlátogatási időn kívül a temetőben tartózkodni tilos!
(3) Külső vállalkozások által a temetőkben temetői munkák a nyitvatartási időben, munkanapokon
8-16 h-ig végezhetők.
Temetkezési szolgáltatás
18. §
(1) A temetkezési szolgáltatás engedélyezése a külön jogszabályban megállapított rendelkezések
szerint történik.
(2) A temetkezési szolgáltatás a külön jogszabály szerint megállapított szabályok szerint
végezhető.
Temetőüzemeltetés
19. §
(1) A temető fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Településellátó Szervezet
(továbbiakban: TESZ)
(2) A temető üzemeltetője ellátja az alábbi feladatokat:
a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a kijelölt temetési helyre való
első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
b) biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
c) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását;
d) vezeti a nyilvántartásokat;
e) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
f) kijelöli a temetési helyeket;
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g) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hó eltakarítást;
h) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
i) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
j) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti
a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról;
l) Összeállítja és közzéteszi a temetők szolgáltatási árjegyzékét.
(3) A temető fenntartással, illetve üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, az előírások
betartását a jegyző ellenőrzi. A jegyző jogkörében eljárva felhívást adhat ki és szabálysértési
eljárást folytathat le, bírságot szabhat ki.
Szabálysértés
20. §
(1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az érvényben lévő
országos és jelen rendeletben foglaltakat megsérti.
(2) A szabálysértési eljárás kezdeményezésére az Önkormányzat szakigazgatási szerve és a
temető fenntartója, valamint üzemeltetője jogosult.
Záró rendelkezések
21. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2.) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának 30/2000. (IX. 26.) Ök.
rendelete.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet az
irányadó.
(4) Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. október 27-én kihirdetem:

dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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1.számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez
Sírjelek állítása során alkalmazható maximális méretek
A rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti sírhely típusok

Méret

Felnőtt egyes sírhely

220 x 120 cm

Felnőtt kettős sírhely

220 x 200 cm

Gyermek (10 éven aluli) sírhely

100 x 100 cm

Urnasírhely

100 x 100 cm

Egyes urnafülke belső mérete

30 x 30 cm

Dupla urnafülke belső mérete

60 x 30 cm

Sírbolt (kripta)
Megépítése: bejelentés köteles előzetesen az
Önkormányzat Építéshatósági Osztályán (az engedélyt a
temető üzemeltetőjének be kell mutatni.)

A sírbolt méretét a betemethető koporsók
számától függően a sírhelyekre vonatkozó
méretek szerint kell megállapítani és
írásban rögzíteni.
Nagysága:
max
10
férőhelyes,
mélyépítéssel

Keretezett sírhely körül 15 cm széles járda létesíthető.
Egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 50 cm.
Sírgödör mélysége 160 cm, rátemetés esetén 200 cm, urna rátemetése esetén 50 cm.
Urna urnatartóban a sír felületére is helyezhető.
A temetési helyek közötti távolság legalább 50 cm.
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2. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez
Nyilatkozat sírjel állításról
Bejelentő neve:
Bejelentő címe:
Bejelentő telefonszáma:
Temetkezési hely adatai
Temető:
Sírhely azonosító

Parcella:

Sor:

Elhunyt neve:
A síremlék/sírjel vázrajza, feliratai

Műleírás:

Göd, 20………………………
A bejelentést tudomásul veszem:
Göd, 20…………………….
temetőgondnok

Sír:
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3. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez

KÉRELEM
sírhely megváltási díj időarányos visszatérítésére
30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelet 8. § (8) bekezdése alapján
Kérelmező adatai
Kérelmező neve:
Kérelmező lakcíme:
Temetkezési hely adatai
Temető megnevezése:
Parcella:
Sor:
Sírhely:
Elhunyt(ak) neve:

Visszaigénylés indoka:

Visszaigényelt összeg meghatározása
Sírhely vásárlás/meghosszabbítás éve:
Temetkezési hely érvényesség év:
Az érvényességi időből hátralévő évek száma:
A sírhely feletti jogosultságot igazoló bizonylat száma:
Visszaigényelt összeg (Ft):
Igénylő aláírása:
Igazolom, hogy a visszaigénylés 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelet 8. § (8) bekezdése alapján jogos, az
igényelt összeg kifizethető.
Göd, 20…………….
temetőgondnok
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4. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez
Temető fenntartói árjegyzék a temetkezési hely feletti rendelkezési jog megváltásához és
meghosszabbításához
A rendelet 5. § (4) bekezdése
szerinti sírhely típusok

Terület

Megváltási díj

Megváltási
időszak

gödi lakos

nem gödi
lakos

Felnőtt egyes sírhely

2 m2

25 év

50.000 .-

100.000

Felnőtt kettős sírhely

4 m2

25 év

100.000 .-

200.000

Gyermek (10 éven aluli) sírhely

1 m2

25 év

25.000 .-

50.000

Urnasírhely

1 m2

15 év

25.000 .-

50.000

Egyes urnafülke

--

10 év

35.000 .-

70.000

Dupla urnafülke

--

10 év

35.000 .-

70.000

Sírbolt (kripta)

Nagysága:
max. 10
férőhelyes,
mélyépítéssel

60 év

1.000
Ft/m2/év

2.000
Ft/m2/év

Urnafülke (kolumbárium)

Sírbolt létesítése építési engedély köteles tevékenység. Az építési engedélyt az Önkormányzat
Építéshatósági Osztályán kell beszerezni. (A jogerős építési engedélyt az építés megkezdése előtt a
temető üzemeltetőjének be kell mutatni.)
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5. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez

NYILATKOZAT
Lemondó nyilatkozat a meghosszabbítani nem kívánt temetkezési helyről
Nyilatkozattevő adatai
Nyilatkozattevő neve:
Nyilatkozattevő lakcíme:
Temetkezési hely adatai
Temető megnevezése:
Parcella:
Sor:
Sírhely:
Elhunyt(ak) neve:

Temetkezési hely érvényesség év:
Ezúton nyilatkozom a rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, hogy a fentiekben megjelölt temetkezési
hely érvényességi idejét meghosszabbítani nem kívánom, a sírhelyet a temető üzemeltetője további
temetésekre felhasználhatja.

nyilatkozattevő
Tanú (név, lakcím,
szigszám):
Tanú (név, lakcím,
szigszám):

temetőgondnok

269

6. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez

HALOTT ÁTVÉTELI JEGYZÉK
Elhunyt neve:
Elhunyt utolsó lakcíme:
Elhalálozás helye:
Hozzátartozó neve:
Hozzátartozó lakcíme:
Halottvizsgálati bizonyítvány azonosító száma:
Halott szállítást végző szolgáltató cégneve:
Szolgáltató székhelye:
Szállító jármű rendszáma:
Halott átvétel időpontja:
Halott átvétel helye:
Szállítólevél száma:
Halott átvétellel kapcsolatos észrevétel:

Igazolom, hogy a halott átvétel során a halott azonosításához és átvételéhez szükséges okmányokat
rendben találtam. Az elhunytat végtagcédulával és a halottvizsgálati bizonyítvánnyal átveszem.

átadást végző szolgáltató képviselője

átvételt végző

A temető üzemeltetőjének képviselőjeként nyilatkozom, hogy az azonosítás, illetve az okmányok
tekintetében hiányosságot észleltem. A halott átvételi eljárást felfüggesztem és egyúttal értesítem a
halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes kistérségi intézetet.

átvételt végző
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7. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez
Adategyeztető lap és temetési időpont kérelem
Tisztelt Temető Üzemeltető!
Kérem az alábbi adatokkal az elhunyt temetésének bejegyzését a temető főkönyvbe és a temetés
időpontjának visszaigazolását.
ELHUNYT ADATAI
Elhunyt neve:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Utolsó lakcíme:
Születési éve:
Elhalálozás éve:
TEMETTETŐ ADATAI
Temettető neve:
Lakcíme:
TEMETÉS ADATAI
Temetés tervezett dátuma, időpontja:
Temető megnevezése:
Sírhely azonosító (ha meglévő temetkezési helyre
kérelmezik a temetést):
Meglévő temetkezési hely esetén lejárati éve:
KÉRELMEZŐ / TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Megnevezése:
Telephelye:
Adószáma:
Kelt: 20.............

kérelmező aláírás, pecsét

Igazolom, hogy a temetkezési szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A temetés
időpontját és az elhunyt adatait a Temető főkönyvbe bejegyeztem. A szolgáltatási árjegyzék alapján a
számlát kiállítottam.
Számlaszám:………………………………..
temetőgondnok
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8. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez
Adategyeztető lap és időpont egyeztető kérelem
EXHUMÁLÁSHOZ
Tisztelt Temető Üzemeltető!
Kérem az alábbi adatokkal az elhunyt exhumálásának bejegyzését a temető főkönyvbe.

ELHUNYT ADATAI
Elhunyt neve:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Utolsó lakcíme:
Születési éve:
Elhalálozás éve:
TEMETTETŐ ADATAI
Temettető neve:
Lakcíme:
TEMETÉS ADATAI
Temetés tervezett dátuma, időpontja:
Temető megnevezése:
Sírhely azonosító (ha meglévő temetkezési helyre
kérelmezik a temetést):
Meglévő temetkezési hely esetén lejárati éve:
KÉRELMEZŐ / TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Megnevezése:
Telephelye:
Adószáma:
Kelt: 20.............

kérelmező aláírás, pecsét

Igazolom, hogy a temetkezési szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. Az
exhumálás tényét, időpontját az elhunyt adataihoz a Temető főkönyvbe bejegyeztem.
Számlaszám:………………………………..
temetőgondnok
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9. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez

ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
URNA- és EXHUMÁLT MARADVÁNYOK KIADÁSHOZ

ELHUNYT ADATAI
Elhunyt neve:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Utolsó lakcíme:
Születési éve:
Elhalálozás éve:
TEMETTETŐ ADATAI
Temettető neve:
Lakcíme:
Az urnakiadással kapcsolatos észrevétel:

Göd, 20............................

temettető

temetőgondnok
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10. számú melléklet a 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelethez
Kérelem hamvak közterületen történő kiszórásához
Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Tisztelettel kérem engedélyüket az alábbiakban megnevezett elhunyt hamvainak kiszórásához, a
tervezett időpontban és helyszínen.
Kérelmező neve:
Kérelmező címe:
Kérelmező telefonszáma:
Elhunyt neve:
Elhalálozás időpontja:
Hamvak kiszórásának
tervezett időpontja:
Hamvak kiszórásának
tervezett helyszíne:
A kérelmet a fentiekben megnevezett helyszínen és időpontban engedélyezem. Felhívom a figyelmet
szertartás során a kegyeleti méltóság megőrzésére, valamint a balesetvédelmi szabályok betartására.

Göd, 20.....................

Jegyző nevében és megbízásából

A kérelmet elutasítom, a szertartás megtartását közterületen nem engedélyezem az alábbi indokok
alapján.

Göd, 20...............................

Jegyző nevében és megbízásából

198/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A temető térinformatikai adatbázisához szükséges szoftver megvásárlásához 220.000 Ft összegben és
az első év rendelkezésre állás díjához szükséges 60.000 Ft kifizetéséhez hozzájárul.
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Az új urnafal és a Mayerffy sír körül létrehozandó sírkert megvalósításához az új kriptasor szükséges
pénzeszközöket a 2012. évi költségvetésben szerepelteti.
A Mayerffy parcellában a temetkezés díját a mindenkori alapdíj kétszeresében állapítja meg.
A Nemeskéri úti temető kerítésén belüli 3 db telek (1829/1-3) és a 8151 hrsz-ú területből 1773 m2
területek egyesítését határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

5./ A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Részletesen felsorolja azokat az időpontokat, amikor nem
lehet hangos tevékenységet folytatni. Javasolja, hogy a közterületi rendezvényt 8 nappal előtte kelljen
bejelenteni.
Markó József javasolja, hogy a hétköznapi időpontokat pontosítsák.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VKB módosító javaslatokat tett, melyeket ismertet. Az első
javaslat, hogy a közterületen és a közterületként használt magánterületen ne lehessen zajt kelteni. A
másik módosítás a 4.§ a pontjára vonatkozik.
Markó József kéri, hogy pontosítsák azt, kinek kell engedélyt kérnie.
Dr. Szinay József javasolja, hogy kerüljön be a rendeletbe egy értelmező rendelkezés, és akár vissza
lehet hozni a következő ülésre az egész rendeletet.
Hlavács Judit javasolja, hogy közterületi rendezvény esetére vonatkozzon csak a szabályozás.
Dr. Pintér György pontosítja az időpontokat és jelzi, hogy a mozgó hirdetések nem kerültek be
rendeletbe.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a közterület-használati rendeletbe szerepel a szabályozás.
Markó József kifogásolja, hogy a pirotechnikai eszköz használata engedékeny.
Dr. Szinay József javasolja, hogy 21,40-től 22 óráig lehessen tartani pirotechnikai eszközt használni.
Kovacsik Tamás javasolja, hogy 10 perces lehessen maximum az időtartam és 21,50-től kezdődően.
Dr. Nagy Atilla javasolja, hogy a közterület-használati rendeletből kerüljön át külön paragrafusként a
mozgóboltra vonatkozó hangjelzés használati korlátozás.
Dr. Szinay József nem javasolja a módosítást.
Sipos Richárd kérdése, hogy ki fogja betartatni a rendelkezéseket?
Markó József szerint első lépés a szabály megalkotása.
Dr. Pintér György kérdése, hogy mi van a nem kereskedelmi célú hangosító berendezés használatával?
Dr. Szinay József elmondja, hogy erre törvények vonatkoznak, amivel a helyi rendelet nem lehet
ellentétes.
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Kovacsik Tamás elmondja, a betartatásra vonatkozóan is van szabályozás a rendeletben.
A testület a módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzat 31 /2011. (X. 27.) sz. Ök. rendelete
a helyi zajvédelem szabályozásáról
Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 85.§-a (1) bekezdésének
e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§-a (1)
bekezdésének c) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§-ában
kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ A technikai fejlődés következtében településünk lakosságát mind több zajhatás éri, erre való
tekintettel szükségessé vált a zajhatás rendeleti úton való csökkentése a lakosság nyugalmának
biztosítása érdekében. A rendelet megalkotásánál a helyi lakosságon túlmenően figyelemmel voltunk
településünk üdülő jellegére és az ide látogató pihenni vágyó emberek érdekére is.
A rendelet hatálya
2. §. (1) E rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területének belterületi részére.
Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre egyaránt vonatkoznak.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közérdekből kárelhárítási katasztrófavédelmi célból használt
hangosító berendezés üzemeltetésére.
Közterületi rendezvények
3. §. (1) Közterületen hangosító berendezés kizárólag Göd Város polgármesterének engedélyével
üzemeltethető.
Az engedély iránti kérelmet a berendezés üzemeltetője vagy a közterületi rendezvény szervezője a
rendezvény időpontja előtt legalább 8 nappal a közterület-használati engedély iránti kérelemmel együtt
köteles benyújtani.
(2)Az engedélyre vonatkozó kérelemben a következőket kell feltüntetni:
a) A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) nevét, címét, telefonszámát
b) a tervezet üzemeltetés helyét, és időpontját a rendezés kezdésének és befejezésének időpontját
c) akusztikai szakvéleményt, arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés által keltett zajszint
nem haladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértéket
(3) Az engedélynek tartalmaznia kell
a) a berendezés üzemeltetőjének nevét, címét, telefonszámát
b) az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját
c) a zaj- és rezgésterhelési határértéket és a lehetséges eltérés maximális értékét.
(4) Az engedélyezés tárgyában hozott polgármesteri döntés ellen a képviselő testülethez lehet
fellebbezést előterjeszteni.
(5) Nem kell az engedélyt megkérni az önkormányzat éves kulturális programjában szereplő
rendezvények esetén.
Háztartás igényeit kielégítő zajjal járó munka végzése
4. §. (1) Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka végzése, hobbi tevékenység továbbá ehhez
kapcsolódó elektromos és motoros gépek használata (különösen: gépi földmunka végzés,
betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép használata stb.):
a) hétköznap és szombaton 07:00-ig és 19 órától tilos,
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b) vasárnap, és munkaszüneti napon tilos.
(2)Az (1) bekezdés rendelkezései alól kivételt képez a hibaelhárítás céljából történő használat.
Kertművelés gépi úton
5. §. Kertműveléshez kapcsolódó zajkeltő géppel (különösen: kapálógép, fűnyíró gép, láncfűrész, kerti
traktor stb.):
a) hétköznapokon 08:00-ig és 19 órától ,
b) szombaton 12:00 - 15:00 valamint 19:00-tól 08:00-ig tilos
c) vasárnap és munkaszüneti napon zajkeltő munka nem végezhető.
Zenés rendezvények
6. §. Házi rendezvények esetén zene és műsorszolgáltatás:
a) 22:00 óráig végezhető
b) Az a) pont rendelkezésétől írásbeli engedélyezési kérelem benyújtását követően a polgármester
eltérést engedélyezhet. Az engedélynek tartalmaznia kell
- a berendezés üzemeltetőjének nevét, címét, telefonszámát
- az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját
- a zaj- és rezgésterhelési határértéket és a lehetséges eltérés maximális értékét.

Pirotechnikai készítmények használata
7. §. (1) Pirotechnikai készítményének használata kizárólag rendőrségi engedéllyel 21:50 órától 22:00
óráig lehetséges, időtartama maximum 10 percig terjedhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti időpont korlátozás önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdés alól kivételt képez december 31., ekkor 18:00-tól, január 01-jén 18:00-ig
használható pirotechnikai készítmény.
Zajvédelmi előírások ellenőrzése
8.§. (1) E rendeletben foglalt előírások betartását Göd Város jegyzője a közterület felügyelet útján
ellenőrzi.
(2) A rendeletben foglalt előírások be nem tartására vonatkozó lakossági bejelentéseket a közterületfelügyeletnél lehet megtenni. A hivatali időn túli eseményeket írásban, két tanú által igazoltan a
Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjénél lehet benyújtani.
A panaszok kivizsgálása, illetőleg intézkedés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Szabálysértés
9.§. (1) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet:
a) 3.§-ában szabályozottak ellenére engedély nélkül szervez szabadtéri rendezvényt, illetőleg az
engedélyben foglaltakat nem tartja be,
b) 4.§ ,5.§,6.§,7.§-ban foglalt zajkeltő tevékenységekre vonatkozó tilalmat megszegi,
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén a közterület felügyelet 3000,- Ft-tól
20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Hatálybalépés
10.§. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Göd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről
szóló 6/2000. (II. 22.) számú Ök. rendeletének 28.§. és 29.§-a hatályát veszti.
(2) E rendeletben nem szabályozott zaj- és rezgésvédelmi követelmények, üzemi, vendéglátó és
szabadidős zajforrásokkal, épületek és egyéb építmények építése során keletkező zaj- és
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rezgésforrásokkal, továbbá zaj- és rezgésbírsággal kapcsolatos kérdésekben a környezeti zaj- és rezgés
elleni védelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, és a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. október 27-én kihirdetem:

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

6./ Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a szemétszállítási rendelet tárgyában
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB is megtárgyalta a Kormányhivatal észrevételét. Ismerteti a
bizottság döntését.
Sipos Richárd kérdése, hogy most nem kívánnak eleget tenni a Kormányhivatal kérésének?
Dr. Szinay József az önkormányzat azt mondja, hogy a Kormányhivatal álláspontját elfogadja, a végső
döntést a törvényi változás után kívánja meghozni.
Markó József szerint teljesen arányos szemétszállítási díjrendszer nincsen még.
Hlavács Judit szerint a törvényjavaslat alapján már van kiindulási alapja az önkormányzatnak.
Markó József szerint a szemétszállítás összes költéségét el kell osztani a lakosok között. A probléma
minden településen létezik, de a jelenlegi rendszernél egyenlőre nem tudnak jobbat kitalálni.
Forró Gábor szerint a testület eleget tett a Kormányhivatal felkérésének, hiszen napirendre tűzte a
téma tárgyalását.
Sipos Richárd szerint a törvénysértést most nem szüntetik meg, hanem csak a jövőben, a törvény
megjelenése után kívánják megtenni.
Lenkei György elmondja, hogy fenntartják az idősek részére a kisebb kuka vásárlásának lehetőségét.
Markó József javasolja, hogy a 70 éven felülieket szociális alapon támogassák a díjkülönbözettel.
Dr. Hetényi Tamás a szemétszállítás díjainak kivetésére különböző megoldást vetettek fel. Az egyik a
súly szerinti mérés, a másik az űrméret szerinti feltöltés, a harmadik változat az ürítések számának
gyakorisága szerinti. A szemétszállítási díjakat kötelezően ki kell szabni, hogy a környezetszennyezést
megelőzzék.
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Sipos Richárd szerint az 50 literes edény használatát másnak is meg kell adni, nem csak a 70 éven
felüli egyedül élőknek.
Hlavács Judit javasolja, hogy határozzanak meg egy fix alapdíjat, a többi költséget pedig osszák szét a
kukanagyság szerint. Preferálni kell a szelektív gyűjtést. A szociális alapon adott díjkedvezményt
jogosnak tartja.
Markó József szerint, ha többféle kukát használnak, akkor meg kell határozni, hogy ki mit vehet, az
pedig megint diszkriminatív. Kéri, hogy a javaslatokat írják le és adják be a bizottságok elé
megtárgyalásra.
Dr. Pintér György elmondja, hogy a díjkedvezményt is valakinek ki kell fizetnie. A megoldás
vélhetően az alapdíj plusz a kukanagyság szerinti fizetési rendszer bevezetése lesz majd.
Forró Gábor szerint a szemétszállítás díjakat úgy kell meghatározni, hogy szolgáltatás eltartsa saját
magát.
Markó József szerint egy korrekt elszámolást kell a lakók felé kiadni arról, hogy mennyibe kerül a
szemétszállítás.
A testület a határozati javaslatot 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.
199/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi és elfogadja Pest Megye Kormánymegbízottjának 30PM-1391/1/2011. üi. számú
törvényességi észrevételét a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 36/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelete 5.§ (4)-(6) bekezdése tárgyában.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj rendszerének átalakítása érdekében költségszámításokat,
díjkalkulációt végez és a 2012. évi hulladéktörvény elfogadását követően (VM/XIX/1764/2010 sz.
kormány-előterjesztés) módosítja 36/2002. (XII. 30.) ök. rendeletét. A díj megállapításakor a
gazdaságpolitikai célkitűzéseken túl a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága és diszkrimináció
tilalmának alapelveit is figyelembe veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (X. 27.) sz. Ök. rendelete
a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. rendelet módosításáról
Az eredendően közlekedési és közösségi célú közterületek védelme, egyéb célú hasznosításuknak a
közérdek érdekében való egészségügyi, településkép és forgalomszabályozási szempontú keretek közé
szorítása érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a
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248/2008. (X.29.) Korm. sz. rendeletben biztosított szabályozási lehetőségekre Göd Város
Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.
1.§
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mozgóbolt tevékenységét vasárnapokon és ünnepnapokon egész nap, a többi napon este és éjjel
(1900 és 700 óra között) hangjelzéssel, hangos reklámmal nem hirdetheti. Ezeken és a környezetvédelmi
szabályok adta a kereteken belül 10 percenként egyszer legfeljebb 5 másodpercig kíméletes hangjelzést
alkalmazhat. A mozgóbolt után tevékenysége gyakorisága alapján, így havi egy napi, heti egy napi
vagy ezeknél gyakoribb tevékenység után kell éves díjat fizetni. ”
(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.
(4) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes jegyző

1. számú melléklet
Közterület-használat díjtételei
Megnevezés
1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb.
2./ Mozgóbolt
szerint)

(tevékenység

gyakorisága

I.
820.-Ft/m2/hó
Havi
egyszeri

Heti egyszeri

Hetente
többször

50.000.-Ft/év

150.000.-Ft/év

300.000.-Ft/év

8.000.-Ft/nap

3./ Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség,
sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág árusítás,
stb.)
4./ Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés,
utcai mérlegelés cipőtisztítás, körhinta,
céllövölde, stb.)
5./ Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló
hirdetőtábla, oszlop, berendezés,
valamint magántulajdonú ingatlan határán 10
cm-re túlnyúló portál, kirakat
6./ Építési munkával kapcsolatos anyag,
eszköz stb. tárolás
7./ Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl
üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával
göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra
8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és

Díjtétel 2012.
II.
III.
2
730.-Ft/m / hó 640.-Ft/m2/hó

9.700.-Ft/nap

3.350.Ft/m2/hó

2.650.Ft/m2/hó
720.- Ft/m²/hó

1000.- Ft/m2/hó

1.870.Ft/m2/hó
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kulturális rendezvény, film és TV felvétel,
mutatványos
tevékenység,
belépődíjas
rendezvény

esetenkénti megállapodás

9./ Gépjármű tárolás (csak akkor, ha
közterületi lehetőség, megengedi hatósági
jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen
járművek esetében)

24.000.- Ft/hó

10./ Nem közút céljára szolgáló közterületre
nyitott garázs
Megjegyzés:

I. terület
II. terület
III. terület

4.400.- Ft/hó

Pesti út menti terület
Pesti út és Duna közötti terület
Pesti úttól keletre eső terület

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. október 27-én kihirdetem:
dr. Szinay József
címzetes főjegyző

8./ Kossuth köz (hrsz. 773) útburkolat felújítása
Előterjesztő: Popele Julianna Ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy az utca nevében egy fő jár el a hivatalnál.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
200/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi hozzájárulását adja a Göd, Kossuth köz, hrsz. 773 aszfaltburkolattal történő felújításához
azzal a kikötéssel, hogy a kivitelezés teljes költségét az utca lakói viselik. A kivitelezés során
alkalmazott műszaki megoldásoknak meg kell felelnie a hatályos, általános érvényű és eseti hatósági
előírásoknak, ágazati és egyéb jogszabályoknak.
A közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
Javasolja, hogy a műszaki felügyeletet a Beruházási Osztály biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

9./ TESZ pótelőirányzat igénylése – (JAMH padlástér)
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
Markó József ismerteti az előterjesztést.
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Hlavács Judit kéri, hogy vizsgálják meg ki vette át a tetőfelújítást úgy, hogy a sitt ottmaradt és akkor
elszámolásra került-e ez a tétel.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
201/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére 446 eFt pótelőirányzat biztosítását a Göd, József
Attila Művelődési Ház padlásterének gépház céljára történő kialakítására a mellékelt árajánlat alapján
(1. számú melléklet).
Forrását a 3/2011. (II.24) sz. Ök. rendelet 10. sz. táblájának 21. sora szerinti „Feladattal nem terhelt
tartalék jogcím” előirányzata terhére kérem biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

10./ Kilépés az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéből
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
202/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy dönt, hogy nem kíván továbbá tagja lenni az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Markó József polgármester

11./ Ingatlan vételi szándék 6321/3 hrsz-ú ingatlanra
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
Kovacsik Tamás ismerteti a VKB döntését.
Forró Gábor ismerteti a PEKJB döntését.
A testület az elutasítást 10 igen szavazattal elfogadja.
203/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nem járul hozzá a tulajdonát képező 6321/3 hrsz-ú ingatlanból kb. 78,5 m2 földrészlet
értékesítéséhez.
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Felkéri a Közterület-felügyeletet az eredeti állapot visszaállítására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Beruházási Osztály
Közterület-felügyelet

12./ A Szakáts-kert Kft fizetési könnyítési kérelme
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A kérelmet tárgyalta a VKB és úgy határoztak, hogy
2012. december 31. legyen az első részlet befizetésének határideje.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta a kérelmet. Javasolták, hogy 2012. augusztus 31-ig
fizessék be az első részletet.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
204/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Úgy határoz, hogy a Szakáts-kert Kft. (székhely: 2131 Göd, Hessp Róbert u. 1., képviseli:
Szakács Gábor és Csaba Levente ügyvezetők) és az önkormányzat között 2011. május 25-én
kelt „megállapodás” 8. pontját módosítják. A Kft az 1 mFt-ot 4 egyenlő részletben, 2012.
évtől kezdődően 2015. augusztus 31-ig, a jegybanki alapkamattal növelten fizeti meg. A Kft.
vállalja, hogy a törlesztő részletek minden év augusztus 31-ig kiegyenlítésre kerülnek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, Markó József polgármester

13./ Dunamenti Invest Kft. ingatlan-felajánláshoz önkormányzati támogatás kérés
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a
közművesítettség hiányossága és az intézmények leterheltsége miatt nem javasolják a támogatás
megadását.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy amennyiben egyenként érétkesítik az ingatlanokat, akkor az
kisebb terhelést jelent a város számára.
A szándékot tudomásul veszik, de támogatásról nem tudjuk biztosítani.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
205/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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nem javasolja a Dunamenti Invest Kft. kérelmének támogatását, tekintettel a felajánlott terület
környezetének hiányos infrastrukturális ellátottságára, és a település intézményrendszerének
túlterheltségére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

14./ Javaslat Salkaházi Sára díjra
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
206/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a szociális ellátás területén hosszú évek óta munkát végző:
Dr. Kármán Gábornak
Dénes Gábornénak
Farkas Zoltánnénak
Megyeri Ilonának
Szegedi Barbarának
Mészáros Tamásnak
Salkaházi Sára díjat adományoz.
Határidő: 2011. november 12.
Felelős: Markó József polgármester

15./ Tulajdonosi hozzájárulás – Göd, Rákóczi F. u. 609/20 VOTR állomás átépítéséhez
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A bizottság a 2. javaslatot támogatta.
A testület az előterjesztésben szereplő 2. számú javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
207/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a „Göd, Rákóczi Ferenc u. 609/20 VOTR állomás átépítése BHTR – re” tárgyú terv
megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás megadását oly módon, hogy az építendő BHTR állomás a
4849 hrsz.-ú (Sport u.), önkormányzati tulajdonú közterületen, a Sport utca déli oldalán kerüljön
elhelyezésre, a terv szerinti nyomvonalú és műszaki leírás szerinti földkábelek létesítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna ov.
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16./ Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
208/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Göd Város Önkormányzat Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratát 2011.
november 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 5. pontjának második mondatának szövege hatályát veszti és helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A társulási megállapodásnak megfelelően a Dunakeszi kistérség területén (Dunakeszi,
Göd, Fót és Mogyoród közigazgatási területén) belül, ezzel a működési körrel látja el a logopédiai és
gyógytestnevelési tevékenységet.”
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2011. november 1.
Felelős:
Markó József polgármester
dr. Szinay József címzetes főjegyző

17./ Nemeskéri Parkerdő sportpálya (1935 hrsz.) öltöző felújítás építési engedélye
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
209/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a Gödi Sportegyesület (képviseli dr. Horváth László) a Nemeskéri parkerdő 1935
hrsz-ú sportpálya épületeinek felújítására készült engedélyezési tervet a „Látvány-csapatsportok
támogatása” című pályázat beadásához felhasználja.
Hozzájárul továbbá, hogy az építési engedély a Gödi Sportegyesület részére átcedálásra kerüljön.
Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és átcedálás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

18./ Gödi Termálfürdő területén klórgáz-szivárgást észlelő berendezés telepítése
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
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Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A három javaslat közül a 2. változatot javasolták a
műszaki kollégák.
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a készülék alkalmazásakor 1 személy bérét tudják megtakarítani.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
210/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Megbízza a Jegyzőt a Gödi Termálfürdő területén kiépítendő klórgáz-szivárgást jelző rendszer
kiépítésének megrendelésével a Resort Biztonságtechnikai Kft 2. sz. ajánlata alapján.
Egyúttal megbízza a Beruházási Osztályt a műszaki ellenőri feladatok ellátásával is.
forrás: Fiducia kötvény
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna ov.

Egyebek:
I./ Tájékoztató a köz-, és magánterületek parlagfű-mentesítésére tett intézkedésekről 2011-ben
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József elmondja, hogy a tájékoztatót a képviselők írásban megkapták. Bírság kivetésére
ebben az évben nem került sor, köszönhetően annak, hogy pályázat keretében belül 8 héten át
közhasznú munkások kerültek alkalmazásra parlagfű-mentesítés céljából. Nem sikerült a felszámoló
által üzemeltetett golf gyakorlópálya mentesítése. Ellenük eljárást fognak kezdeményezni.
Sipos Richárd elmondja, hogy az előző ülésen elfogadtak egy határozatot, mely szerint az
önkormányzat le fogja kaszáltatni a magánterületeket is.
A testület a tájékoztatót 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
211/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A köz-és magánterületek parlagfűmentesítésre tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

II./ Göd Termálfürdő - melegvízű medence felújításának tervezése a 2012. évi költségvetésbe
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, az ÁNTSZ előírta, hogy a medencék csempézését
javítsa ki az önkormányzat. Célszerűbbnek tartanák azonban, ha teljes felújításra kerülne sor, aminek
az összegét be kell tervezni a 2012. évi költségvetésbe.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
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212/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy határoz, hogy a melegvizű medence felújítási költségeit a 2012. évi költségvetésben szerepelteti.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Markó József polgármester

III./ Pest megyei kitüntető címek adományozására javaslat
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy Wágner Lászlót jelöljék egyéb
kategóriába.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
213/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pest megye Közgyűlésének kitüntető címére „Egyéb” kategóriában Wagner Lászlót terjeszti fel, mint
Pest megye legerdményesebb szabadidősport szervezőjét.
Határidő: 2011. november 9.
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester

IV./ Tulajdonosi hozzájárulás engedélyek beszerzéséhez – Rákóczi úti sportpályán tornacsarnok
építéséhez
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
214/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jóváhagyja, hogy a Gödi Sportegyesület (képviseli dr. Horváth László) az ÉK-Műhely Bt. által
készített Göd, 4846 hrsz-ú, Rákóczi út, „Felsőgödi sportpálya területén tornacsarnok építése”
elnevezésű elvi építési engedélyezési dokumentációt a Gödi Sportegyesület a pályázat benyújtáshoz,
illetve a további bonyolításhoz felhasználja.
Felhatalmazza a Polgármestert az engedélyek beszerzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna ov.
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V./ Tulajdonosi hozzájárulás engedélyek beszerzéséhez – vízilabda versenymedence építéséhez
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
215/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jóváhagyja, hogy a tulajdonát képező 6602 és a 6601/7 hrsz-ú területeken a Gödi Sportegyesület
(képviseli dr. Horváth László) az Ybl Tervevező Kft. által készített 23-11 tervszámú „Vízilabda
versenymedence a Gödi Termálfürdő területén” beépítés feltételeit tisztázó elvi építési engedélyezési
dokumentációt a Gödi Sportegyesület a pályázat benyújtáshoz felhasználja.
Felhatalmazza a Polgármestert az engedélyek beszerzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna ov.

VI./ 2172 hrsz-ú ingatlan megosztása
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
Kovacsik Tamás kimegy.
Hlavács Judit kérdése, hogy ismét fel kell majd építeni tornaszobát és melegítő konyhát?
Popele Julianna elmondja, hogy természetesen nem.
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.
216/2011. (X. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jóváhagyja, hogy a tulajdonát képező Göd, 2172 hrsz-ú, 3997 m2 térmértékű ingatlan, a KMOP-4.6.111 számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton való részvétel érdekében, a jelenlegi
teniszpályát leválasztó belső kerítés nyomvonalában megosztásra kerüljön.
Felkéri Beruházási Osztályt, hogy a terület megosztására vonatkozó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna ov.

Kovacsik Tamás visszajön.

Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot a testületnek zárt ülés keretében kell
tárgyalnia. Megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.
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A testület a zárt ülést 10 igen szavazattal elfogadja.

K. m. f.

Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

