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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Rábai Zita és Csányi József előre jelezte távolmaradását. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A sorrenden javasol változtatni, mivel az első napirendi 
pontot zárt ülésen kell tárgyalni. Megkérdezi Szabó Zsófiát, hogy hozzájárul-e a nyílt üléshez? 
 
Szabó Zsófia elmondja, hogy zárt ülést kér. 
 
Markó József javasolja, hogy mivel a 11. napirendi pontot is zárt ülésen kell tárgyalni ezért azt a 
2.napirendi pontként javasolja felvenni. Elmondja, hogy három egyebek napirendi pont lesz, melyeket 
ismertet. Alpolgármester úr az egyebekben tartja meg pénzügyi beszámolóját. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
1./ Intézményvezetői álláshelyekre érkezett pályázatok elbírálása (Kincsem Óvoda, Pedagógiai 
Szakszolgálat) Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
2./ Intézkedési terv a Gyermekjóléti Szolgálat telephelye épületének kivizsgálására 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
3./ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló helyi rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
5./ BM üdülőre vonatkozó bérleti szerződés esetleges meghosszabbításának előkészítésével 
kapcsolatos feladatok 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
6./ Kérelem követelés-lemondásról 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
7./ Háziorvosok helyettesítése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
8./ Balázsovits János és a Huzella Tivadar sportcsarnokok üzemeltetése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
9./ Gödi Körkép példányszámemelése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
10./ Bozóky Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök 
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11./ TÁMOP 2.4.5-12/7-8. Szervezetfejlesztési pályázat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
12./ Szemétszállító autó beszerzése – közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, Popele Julianna ov.  
 
Egyebek 
I./ Pedagógiai Szakszolgálat és a Kastély Központi Óvoda státuszigénye 
II./ Gödi SE és a város együttműködése a TAO pályázatból megvalósuló fejlesztések ügyében 
III./ Névhasználat engedélyezési kérelme 
 
 
Markó József tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a következő napirendi pontot, mivel nincs itt 
minden pályázó, zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A zárt ülést a testület 9 igen szavazattal elfogadja. 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
Markó József ismerteti az intézményvezetői álláshely-pályázatok eredményét és azt, hogy a testület 
döntött az ÁNTSZ-től egy állásfoglalás kéréséről. 
 
 
 
3./ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló helyi rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Több település rendeletét átnézték és ez alapján készült el 
a város helyi rendelet-tervezete.  
 
Forró Gábor ismerteti a bizottság módosító javaslatait.  
 
Hlavács Judit a 4.§ 5. bekezdés d. pontjánál azt javasolták, hogy a temetés ideje alatt nem lehet 
behajtani. Az 5.§ 4. bekezdés a. pontjában javasolja a rendszeres helyett a szükséges szó használatát.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy mostantól a hatáskört a polgármester fogja gyakorolni és nem a 
jegyző.  
 
Forró Gábor a 7.§ 2. bekezdés a- b-c pontjába javasolja, hogy a szombaton 9 óra legyen a 
kezdőidőpont. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ebben az esetben a zajrendeletet is módosítani kell.  
 
Markó József szerint az időpontokat nem szabad állandóan változtatni. 
 
Forró Gábor visszavonja a javaslatot. 
 
A testület a rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 19/2012 (VI. 29.) sz. rendelete  
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében valamint a 143.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
és azok jogkövetkezményeiről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
A rendelet hatálya  

 
(1) Ezen rendelet megállapítja Göd Város közigazgatási területén belül elkövetett tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokat, azokkal kapcsolatban alkalmazható jogkövetkezményeket, illetőleg 
az eljárással kapcsolatos szabályokat. A rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területén 
belül tartózkodó személyek által elkövetett – ezen rendelet II. fejezetében meghatározott - tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokra. 
 
(2) Ezen rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás 
minősül, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes, sérti a társadalmi együttélés helyi normáit, és azt Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete ezen rendeletben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette. 
 

2. § 
Alkalmazható jogkövetkezmények 

 
(1) A II. fejezetben megállapított magatartások elkövetőivel szemben 5.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A közigazgatási bírság kiszabására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 94/A.§ (1) 
bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
 
(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a magatartás az 
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményeire figyelemmel 
ettől az intézkedéstől is kellő visszatartó erő várható. 
 
(3) A Ket. 94/A.§ (4) – (8) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően helyszíni bírság kiszabásának is 
helye van. A helyszíni bírság mértéke 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. 
 
(4) A Ket. 94/B.§ (1) bekezdésében fogalt feltételek esetén – a fent felsorolt jogkövetkezmények 
mellett - elkobzás is alkalmazható. Az elkobzott dolog Göd Város Önkormányzat tulajdonát képezi.  
 

3. § 
Eljárási szabályok 

 
(1) A hatósági eljárás megindítása hivatalból, illetőleg bejelentés alapján történhet. A hivatalból 
történő eljárás a polgármester, a polgármesteri hivatal ügyintézője illetőleg közterület-felügyelő 
észlelése, illetőleg jelzése alapján indulhat meg. Ezen felül eljárás megindítására bármely személy, 
illetőleg szervezet bejelentést tehet. A bejelentés szóban vagy írásban tehető meg. Szóbeli 
bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentés 
valóságtartalmát a közterület-felügyelő helyszíni szemlével ellenőrzi. 
 
(2) A bejelentésnek illetőleg a jelzésnek tartalmaznia kell az elkövető személy ismert adatainak 
megnevezését, a magatartás elkövetésének módját, helyét és idejét, továbbá az elkövetés 
körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá a 
bizonyítási eszközöket csatolni kell. A 7.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt tiltott, kirívóan 
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közösségellenes magatartások tekintetében bizonyítékként szolgál a tanúvallomás, valamint rendőrség 
vagy egyéb hatóság által tett intézkedésről készült hivatalos, írásbeli jelentés vagy jegyzőkönyv. Ezen 
bekezdések tekintetében a képi és hangfelvétel önmagában nem értékelhető bizonyíték.  
 
(3) Az eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Az eljárás 
lefolytatására és a cselekmény elbírálására a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
(4) Az eljárást az észleléstől számított 30 napon belül kell megindítani (bejelenteni, jelezni). Ezt 
követően eljárás nem indítható. Az elkövetés napjától számított 6 hónapon túl eljárás nem indítható, 
ezen határidő elmulasztása ellen igazolási kérelemnek nincs helye.  
 
(5) A polgármester eljárásához a Polgármesteri Hivatal szakmai, technikai és adminisztratív segítséget 
nyújt, különös tekintettel az ügyiratkezelésre, az adatszolgáltatásra, a mérési és egyéb műszaki 
feladatokra, valamint a helyszíni szemle lefolytatására.   
 
(6) Az ügyiratkezelést 4.§-ban foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban az Építéshatósági Osztály, az 
5.§-ban, a 6.§-ban és a 8.§-ban foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban a Beruházási Osztály, a 7.§-ban 
foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban a Hatósági Osztály végzi. A Közterület-felügyelet valamennyi 
eljáráshoz szakmai, technikai segítséget nyújt, különös tekintettel a helyszíni szemlére.  
 
(7) A 2.§ (3) bekezdésében foglalt helyszíni bírságot a közterület-felügyelő szabhatja ki. 
 
(8) A polgármester első fokon hozott határozata ellen - az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz – a 
Képviselő-testület felé fellebbezéssel élhet. A Képviselő-testület a fellebbezés tekintetében 
másodfokon jár el. 
 
(9) Az (1) bekezdésben foglalt lakossági bejelentések tekintetében az eljárás illetékmentes. Az első 
fokú határozat elleni fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény általános rendelkezései 
szerint illetékköteles.  
 
 

II. AZ EGYES TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGA TARTÁSOK 
 

4. § 
A közterület rendjével összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
(1) Ezen §. alkalmazásában Göd Város Önkormányzatának közterületek használatáról szóló 
34/1991.(XI.20.) számú, a piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról szóló 
24/1991.(VIII.28) számú, temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2000.(IX.26.) számú, a 
parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 32/2009.(X.22) számú, valamint a 
hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 61/2008.(XII.12.) számú rendeletei a 
továbbiakban: helyi rendeletek. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki közterület-használati engedély nélkül – 24 órát meghaladó időtartamban - közterületet 
elfoglal, közterületet engedélytől eltérően használ, engedély nélkül bármilyen anyagot lerak, tárol.   
b) aki közterületen utat vagy járdát bármilyen módon eltorlaszol, utat vagy járdát megrongál vagy 
károsít, vagy elfoglal. 
c) aki közterületen árkot vagy egyéb csapadékvíz elvezető rendszert betemet, eltorlaszol vagy 
bármilyen más módon károsít. 
d) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati engedély nélkül vagy 
attól eltérő módon létesít, működtet. 
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(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az ingatlan tulajdonosa, illetőleg 
használója, aki az ingatlan előtti ónos esőtől, jégtől, hótól, síkossá vált járdaszakasz síkosság-
mentesítéséről nem gondoskodik, havat, jeget nem takarítja. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki   
a) közterületen hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, plakátot engedély nélkül elhelyez, illetőleg ilyen 
hirdetményeket nem az arra kijelölt hirdetőoszlopon (hirdetőtáblán) helyez, vagy helyeztet el (ideértve 
azt a személyt, akinek a megbízásából és érdekéből a hirdetményt elhelyezték). 
b) aki közterületen hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, plakátot tartósan használaton kívüli 
járművön, utánfutón, közterületen álló fákon, padokon helyez el. 
c) hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, plakátot közterületen úgy helyez el, hogy azzal akadályozza a 
közútra történő beláthatóságot. 
d) aki közterületen hirdetést út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben 
helyez el.   
e) aki közterületen hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, plakátot a köztisztasági előírások 
megsértésével terjeszt, illetőleg ilyen hirdetmény rögzítését nem vízoldékony ragasztóval végzi. 
f) aki az engedéllyel kihelyezett vagy kihelyeztetett, idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt 
az aktualitás utolsó napját követő 15 napon belül el nem távolítja (ideértve azt a személyt, akinek a 
megbízásából és érdekéből a hirdetményt elhelyezték). 
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki köztemetőben a temető csendjét megzavarja, illetőleg egyéb kegyeletsértő magatartást 
tanúsít. 
b) aki köztemetőben kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat rongálja, illetve beszennyezi. 
c) aki köztemetőben hulladékot nem a fenntartó által kijelölt helyen helyez el, 
d) aki köztemetőbe temetés ideje alatt köztemetőbe gépjárművel behajt, 
e) aki köztemetőbe állatot bevisz, vagy beenged. 
 
(6) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki közterületen nem a piac területén árusít terméket, kivéve a külön engedélyhez kötött 
alkalmi, illetve mozgó árusítást.  
b) aki a piac területén helyhasználati engedély nélkül árusít (kivéve őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező személy).  
c) aki piac területén olyan terméket árusít, amelynek értékesítése, forgalmazása külön képesítéshez 
vagy engedélyhez kötött. 
d) aki piac területén gépjárművet tárol. 
e) aki a város területén hatósági engedély nélkül házaló kereskedő tevékenységet végez, dolog 
megvételére felhív, illetve dolgot felvásárol.  
 
(7) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az a gépjárművezető, tulajdonos vagy 
üzembentartó, 
a) aki a város – helyi rendeletben felsorolt - zöldterületeire, parkosított felületeire, nem közút 
céljára szolgáló közterületeire gépjárművel hatósági engedély nélkül ráhajt, ott parkol. 
b)  aki 3.500 kg feletti önsúlyú gépjárművet közúton vagy más közterületen engedély nélkül tárol.  
c) aki rendszám nélküli vagy üzemképtelen gépjárművet közterületen 15 napon túl tárol. 
 
(8) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a helyi rendeletekben foglaltakat 
egyebekben megszegi. 
 

5. § 
Helyi köztisztasággal összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
(1) Ezen §. alkalmazásában Göd Város Önkormányzatának települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002.(XII.30) számú, valamint a települési 
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folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004.(IX.30.) számú rendeletei 
a továbbiakban: helyi rendeletek.  
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki hulladékot saját használatú ingatlanon vagy közterületen hatósági engedély nélkül felhalmoz 
(kivéve Göd Város Önkormányzata által hivatalosan megállapított lomtalanítási időszakot) 
b) aki települési folyékony hulladékot közterületre vagy hatósági engedély nélkül közcsatornába 
vezet.   
c) aki saját használatú ingatlanon olyan hulladékot raktároz, amely fokozott bűzhatással jár. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki hulladékot nem az e célra rendszeresített hulladéktárolóba ürít, 
b) aki a szilárd vagy folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi rendeletekben meghatározott 
kötelező helyi közszolgáltatást nem a helyi rendeletekben meghatározott módon veszi igénybe, 
c) aki a hulladék gyűjtésére szolgáló tartályt (hulladéktárolót) nem a helyi rendeletekben 
foglaltaknak megfelelően tárolja vagy nem a közszolgáltató által biztosított, matricával ellátott tartályt 
használja, 
d) aki a hulladékszállítással kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan 
bejelentést tesz, illetőleg a díj mérséklése érdekében kérelmében valótlan adatokat tüntet fel, 
e) aki az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett közterület takarítását 
elmulasztja, az építkezés befejezését követően az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 
kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan 
használója) 
a) aki ingatlanán nem gondoskodik a szükség szerinti rovar és rágcsáló irtásról.  
b) aki az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról nem gondoskodik.  
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a helyi rendeletekben foglaltakat 
egyebekben megszegi. 
 

6. § 
Helyi környezetvédelemmel összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
(1) Ezen §. alkalmazásában Göd Város Önkormányzatának Göd Város helyi környezetvédelmi 
szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) számú rendelete a továbbiakban: helyi rendelet. 
 
(2)  Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki keletkezett avart, kerti hulladékot – bel és külterületen - a helyi rendelettől eltérő időszakban 
éget. 
b) aki nyílt téren veszélyes hulladékot vagy égetése során veszélyesnek minősülő anyagot éget 
(ipari hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, fáradt olaj, festékszármazék, szárazelem, elektromos kábel)  
c) aki egyedi fűtéssel rendelkező lakóházban a tüzelőberendezésekben egészségre káros 
égésterméket kibocsátó anyagot éget (ipari hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, fáradt olaj, 
festékszármazék, szárazelem, elektromos kábel) 
d) aki hatósági engedély nélkül tarlót éget. 
e) aki égetés során a tűz őrzéséről és annak maradéktalan mértékű eloltásáról nem gondoskodik. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, 
a) ingatlan tulajdonos (használó), aki ingatlanán vagy ingatlana előtti járdaszakaszon gyomirtásról, 
illetőleg a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe növényzet (zöldterület) gondozásáról és 
hulladékmentesítéséről nem gondoskodik, 
b) aki közterületen lévő fákat, vagy magánterületen lévő védettnek minősülő fákat rongál, pusztít, 
beszennyez, 
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c) ingatlan tulajdonos (használó), aki közterületre nyúló fa vagy élő sövény gallyazásáról nem 
gondoskodik. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, 
a) aki vegyszert, trágyalevet, olajt, és más hasonló szennyező anyagot közcsatornába, élő vízbe 
juttat. 
b) aki meglévő élővízfolyásokat (patakok, és mellékágaik), továbbá vízelvezető árkokat 
eltorlaszol, víz természetes hozamát, lefolyását, vízáramlás viszonyait megváltoztatja, vízfolyás 
medrét, partját leszűkíti, illetve feltölti. 
c) aki csapadékvíz-elvezető árkaiba, levezető rendszerekbe szennyvizet, hulladékot, vagy az a) 
pontban meghatározott szennyező anyagot juttat.  
d) aki szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet vezet. 
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a helyi rendeletben foglalt 
környezetvédelmi rendelkezéseket egyebekben megszegi. 
 

7. § 
A közösségi együttélés szabályaival összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
(1) Ezen §. alkalmazásában Göd Város Önkormányzatának a helyi zajvédelem szabályozásáról 
szóló 31/2011.(X.27.) számú, az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 
11/1999.(IV.06.) számú valamint a „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló 6/2009.(II.26.) 
számú rendelete a továbbiakban: helyi rendeletek. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az ingatlantulajdonos (illetve ingatlan 
használója)  
a) aki zajjal járó szerelési, építési, felújítási munkát (csiszológép, motoros fűrész, kézi fúró vagy 
más hasonló munkagéppel végzett tevékenység) – kivéve az egyedi alkalommal, a veszély elhárítása 
érdekében végzett munkát – munkanapon és szombaton 7.00- 19.00 óráig terjedő időszakon kívül 
végez vagy végeztet. 
b) aki zajjal járó kertművelési munkát (különösen fűnyíró gép, kapáló gép, kerti traktor, láncfűrész 
használata) munkanapon 8.00- 19.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig valamint 15.00-19.00 óráig 
terjedő időszakokon kívül végez vagy végeztet.  
c) aki gépjármű, hangfal, vagy más hasonló műszaki berendezés működtetésével 20.00 óra és 8.00 
óra közötti időszakban zajt kelt, ami alkalmas mások nyugalmának megzavarására (kivéve helyi 
rendeletben foglalt hatósági engedéllyel tartott házi rendezvény).   
d) az a tulajdonos vagy üzemeltető, aki az üzletek és vendéglátó-egységek éjszakai nyitvatartási 
rendjével kapcsolatos hatósági előírásokat és kötelezettségeket megszegi. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki saját használatú ingatlanon, illetőleg 
közterületen hangoskodással, megbotránkozást keltő viselkedéssel (szitkozódások, trágár szavak 
használata, hangos fenyegetések, verekedés, tárgyak dobálása, vagy más hasonló magatartás) zavarja a 
lakók nyugalmát. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki beköltözés vagy kiköltözés napját 
követő 3 munkanapon belül lakóhelyének, valamint tartózkodási helyének címét Göd Város 
Önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be. 
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az,  
a) aki Göd, illetőleg Göd Város megjelölést, illetve nevét (ezek bármely toldalékos formáját) a 
helyi rendeletekben foglalt hatósági engedély hiányában használja.  
b) aki hatósági engedély nélkül Göd Város címerét, zászlóját, valamint egyéb jelképét hatósági 
engedély nélkül használja, 
c) aki helyi rendeletben meghatározott helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisít, 
megrongál, 
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d) aki kerítést, építményt maradandó módon, szándékosan rongál, beszennyez. 
 
(6) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a helyi rendeletekben foglaltakat 
egyebekben megszegi. 
 

8. § 
Állattartással összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
(1) Ezen §. alkalmazásában Göd Város Önkormányzatának állattartás helyi szabályozásáról szóló 
23/1999.(XI.03.) számú rendelete a továbbiakban: helyi rendelet.  
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az állattartó,  
a) aki nem akadályozza meg, hogy az általa tartott állat a környező ingatlanokra vagy közterületre 
átjusson.  
b) aki úgy tartja az állatot, hogy az a környező ingatlanokat szennyezi. 
c) aki az állat tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti rendszeresen. 
d) aki a helyi rendeletben foglalt maximális darabszámot meghaladó számú állatot, hatósági 
engedély nélkül tart. 
e) aki az állattartással kapcsolatos védősávokra vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegi. 
f) aki nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, 
a) aki a felügyelete alatt lévő háziállat ürülékét közterületről nem távolítja el. 
b) aki veszélyes vagy veszélyesnek minősített ebet közterületen, közforgalom céljára szolgáló 
épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön póráz és fém szájkosár nélkül sétáltatja. 
c) aki közterületen közforgalom céljára szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési 
eszközön a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a helyi rendeletben foglaltakat 
egyebekben megszegi. 
 

9. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ezen rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Ezen rendeletben megállapított szabályokat a hatályba lépését megelőzően tanúsított 
magatartásokra nem lehet alkalmazni, kivéve, ha a jogsértő állapot a hatályba lépést követően is 
folyamatosan fennáll.  
 
 
 

Markó József   Dr. Szinay József 
 polgármester                     címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet kihirdettem: 2012. év  június  hó 29.  napján 
 

 
Jegyző 
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4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 20/2012. (VI. 29.) sz. Ök. rendelete a  
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011 (III. 23.) . Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat Második Rész IX. fejezete az alábbiak szerint módosul 

 
Helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítása 

 
33.§ (1) A nemzetiségi önkormányzat üléseinek, közmeghallgatásainak és rendezvényeinek 
lebonyolításához jogosult a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermének használatára. Feladatainak 
ellátásához a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdése szerint a 
polgármesteri hivatal technikai, személyi segítségét és műszaki eszközeit igényelheti. 
 

2.§ 
 

5. sz. függelékben a szerb helyi kisebbségi önkormányzat elnöke kifejezés az alábbiak szerint 
módosul: 

 
A képviselő-testület ülésére meghívót kapnak 
- szerb helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke 
 
A bizottság ülésére meghívót kapnak: 
- szerb helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

Markó József        Dr. Szinay József 
     Polgármester          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
5./ BM üdülőre vonatkozó bérleti szerződés esetleges meghosszabbításának előkészítésével 
kapcsolatos feladatok 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy felhatalmazást szeretne kérni a testülettől 
a tárgyalások folytatására. 
 
Markó József szerint fontos kérdés, hogy mennyibe kerül az üdülő fenntartása a városnak. Egyelőre 
azonban csak tárgyalásokról van szó.  
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Sipos Richárd reméli, hogy minél kisebb bérleti díjban sikerül majd megállapodni. Kérdése, hogyan 
áll a tulajdonba adási tárgyalás? 
 
Markó József a tulajdonba adásról nem volt szó. A helyzet azonban bármikor megnyílhat, ezért fontos, 
hogy birtokon belül legyen az önkormányzat.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy nem kell bérleti díjat fizetni, de fenn kell tartani és üzemeltetni kell 
az üdülőt.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy amennyiben valamilyen fejlemény lesz az üdülővel kapcsolatban, 
tájékoztatni fogják a testületet.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

98/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-vel tárgyalásokat folytasson a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd 
belterület 3255/2 hrsz. alatt felvett, természetben Göd, Jósika u. 14. szám alatti „Nyaralóházak” 
megjelölésű, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan további 10 év időtartamú bérletére 
vonatkozóan. Ezen felhatalmazás kiterjed a bérleti szerződés egyes részletfeltételeinek kimunkálására 
azzal, hogy a bérleti szerződést – annak aláírása előtt – a képviselő-testület elé kell terjeszteni 
jóváhagyásra. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
5./ Kérelem követelés-lemondásról 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A Szkander Szövetség 400 eFt-ot már visszafizetett. Nem 
javasolja a kamat elengedését. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Elmondja, hogy a kamat is 
kedvezményes és nem javasolta a bizottság a kamat elengedését valamint azt javasolta, hogy a kamat 
fizetés ideje az első törlesztő részlet befizetése legyen. 
 
PEKJB javaslat: 8 igen, 1 tartózkodás 
 

99/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Magyar Szkander Szövetségnek az Önkormányzat felé fennálló 200.000.-Ft összegű 
tőketartozásra négyhavi részletfizetését engedélyez azzal, hogy a 125.819.-Ft összegű 
kamatkövetelést is érvényesíteni kívánja, azt nem engedi el. Az adós a kamat kifizetését az 
első részlet kifizetésével egyidőben, egyösszegben fizesse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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6./ Háziorvosok helyettesítése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György kimegy. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a forrást az önkormányzat biztosítja. 
 
A testület 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

100/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy Göd Város a háziorvosok ügyeleti szolgálat szervezésének biztosítását továbbiakban is 
támogatni kívánja. Felkéri a Polgármestert a szolgáltatást ellátó vállalkozással való szerződés 
megkötésére. A 2012. évi költségvetésben dologi kiadások terhére 105.600 Ft előirányzatot biztosít a 
feladat ellátására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
8./ Balázsovits János és a Huzella Tivadar sportcsarnokok üzemeltetése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy miért lesz jobb a Kft-nél az üzemeltetés, mint a TESZ-nél? Hogyan fog 
bonyolódni az üzemeltetés?  
 
Markó József a belső működési feltételekben nem lesz változás, csak a TESZ helyett a Kft fogja ellátni 
az üzemeltetést. A pénzügyi feltételekben semmi nem fog változni, hanem csak a szervezésekben.  
 
Sipos Richárd hiányolja, hogy semmilyen kalkulációt és elszámolást nem látnak az előterjesztésben. 
Ha a bevételek nem fedezik a kiadásokat, akkor miből fogják fedezni azt? 
 
Markó József elmondja, hogy a következő ülésre ki fogják ezt dolgozni, hiszen ha változik az 
üzemeltetés, akkor módosítani kell a költségvetést és a működési köröket is.  
 
Dr. Pintér György visszajön. 
 
Forró Gábor szerint több marketingre van szükség a tornacsarnokok üzemeltetéséhez.  
 
Markó József azt várja, hogy a Kommunikációs Kft segítse a sport működését és hátteret adjon az 
önkormányzati döntésekhez. Át lehetne még vizsgálni a többi önkormányzati feladatot is, hogy mit 
lehetne vállalkozásba vinni. Véleménye szerint vannak még tartalékok a rendszerben, amit ki kell 
használni azért, hogy ne kelljen adót emelni a lakosság részére. A nem kötelező kiadásokat le kell 
csökkenteni, úgy, hogy a város ne érezze meg azt.  
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A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

101/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ Úgy dönt, hogy a Balázsovits János sportcsarnok üzemeltetésével a Göd Városi Kommunikációs 
Kft-t bízza meg.  
2./ Felkéri a Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Kiemelten Közhasznú Alapítványt, hogy a 
tulajdonában lévő Huzella Tivadar sportcsarnok üzemeltetésével a TESZ helyett a Városi 
Kommunikációs Kft-t bízza meg.  
3./ Felkéri a TESZ-t, hogy az üzemeltetés átadásával kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
 
Határidő: 2012. augusztus 1. 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
Markó József elmondja, hogy nem a Kommunikációs Kft-nek adnak pénzt, hanem a feladatot 
finanszírozzák.  
 
 
 
8./ Gödi Körkép példányszámemelése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Sződdel aláírták a megállapodást, ami most a 
bíróság előtt van. Nevelek hivatalosan 2014-től fog Gödhöz csatlakozni. A kérdés az, hogy akarnak-e 
a neveleki lakosoknak Gödi Körképet adni vagy sem. Ha igen, akkor azt finanszírozni kell. 
 
Forró Gábor elmondja, a bizottság tárgyalta az előterjesztést. Véleményük szerint a szerződést kell 
módosítani, mivel abban meg van határozva a példányszám. Ismerteti a bizottság határozati javaslatát.  
 
Dr. Pintér György a javaslat első mondatát pontosítja, melyet felolvas: Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Göd Város Önkormányzata és a Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft közötti megbízási szerződést 2012. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

102/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy határoz, hogy a Göd Város Önkormányzata és a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft 
közötti megbízási szerződést 2012. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
„A szerződés tárgya” fejezet 1. bekezdés b) pontja 

• „a Gödi Körkép havonta megjelenő lap előállítása és terjesztése Göd és Sződ-Nevelek 
területén legalább évi 11 alkalommal az alábbiak szerint”  

• a példányszám 7200-ról 7800-ra módosul  
Az „ellenérték” fejezet 5 pontjában  

• az ár nettó 1.333.360,- Ft-ról 1.400.000,- Ft-ra emelkedik.  
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
9./ Bozóky Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

103/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Bozóky Gyula Alapítvány részére 120.000 Ft összegű támogatást nyújt az Alapítvány kiadványának 
elkészítéséhez. 
Fedezete: a KOSB 2012. évi pénzügyi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
 
10./ TÁMOP 2.4.5-12/7-8. Szervezetfejlesztési pályázat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy pontosan miről fognak szavazni? 
 
Markó József elmondja, a kockázat az, hogy nem nyernek a pályázaton és akkor a szakértői díj egy 
részét elveszti az önkormányzat. 
 
Forró Gábor sajnálja, hogy a napirend nem került a bizottság elé megtárgyalásra. Tudomása szerint jól 
finanszírozott a pályázat és ha nyernek, akkor komoly fejlesztéseket lehet megvalósítani.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy a Globomax hogyan került képbe az önkormányzatnál?  
 
Markó József elmondja, hogy már 1994-től van kapcsolata az önkormányzatnak a Globomax-al, ők 
működtetik a szavazórendszert is.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy nincs önrész, 100%-os támogatottságú a pályázat. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a forrás a feladattal nem terhelt működési tartalék keret. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

104/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja, hogy Göd Város Polgármesteri Hivatala induljon a TÁMOP 2.4.5-12/7-8. 
Szervezetfejlesztési pályázaton. 
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A szakértői díj fedezete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében található feladattal nem terhelt, 
működési tartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
Egyebek 
I./ Pedagógiai Szakszolgálat és a Kastély Központi Óvoda státuszigénye 
 
Forró Gábor ismerteti az előterjesztést és a PEKJB által megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

105/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a./ a Pedagógiai Szakszolgálat létszám-előirányzatát 2012. szeptember 1-jével egy fővel, a 
Kastély Központi Óvoda létszám-előirányzatát 2012. július 1-jével két fővel megemeli, 
b./ a megemelt létszám-előirányzatokhoz a szükséges forrást az adott feladathoz kötötten az 
alábbiak szerint biztosítja: a Pedagógiai Szakszolgálat bér- és járulék-előirányzatát összesen 
1.005.000 forinttal, míg a Kastély Központi Óvoda bér- és járulék-előirányzatát összesen 
1.406.000 forinttal megemeli. 
Fenti összegek felhasználásáról a Pedagógiai Szakszolgálat és a Kastély Központi Óvoda 
2012. december 15-ig Göd Város Önkormányzata felé elszámolni kötelesek. 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) sz. Ök. 
rendeletének 8. számú melléklete 13. sor Feladattal nem terhelt működési tartalék szabad 
maradványa. 
 
Felelős: Jegyző, érintett intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
 
 
II./ Gödi SE és a város együttműködése a TAO pályázatból megvalósuló fejlesztések ügyében 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György elmondja, hogy ehhez a napirendhez tartozik a focipálya és környékének a 
rendbetétele és az öltözőépület átalakítása. Ismerteti a VKB határozati javaslatait. Elmondja, hogy a 
tisztáson a gyalogos forgalom továbbra is engedélyezett, csupán a motoros és kerékpáros forgalmat 
tiltották ki. A világítási oszlopok a pálya területén belül lesznek, ezért nem kell további engedélyeket 
bekérni.  
 
Önrész biztosítása: 9 igen szavazattal a testület az előterjesztést elfogadja. 
 

106/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 218/2011.(X.28.) sz. Ök. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Göd 6602 hrsz. alatti 
„kivett strandfürdő” megjelölésű ingatlanon – Gödi Termálfürdő – területén a Gödi Sport Egyesület 
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kivitelezésében megvalósítandó egy db vízilabda versenymedence építése megnevezésű beruházás I. 
üteméhez 2.998.500.-Ft összegű támogatást nyújt (önrészt) azzal, hogy ezen összeget az Egyesület 
kizárólag a fenti beruházásra fordíthatja. A beruházás megvalósulását a Gödi Sport Egyesület az 
Önkormányzatnak köteles bejelenteni és a támogatás összegével köteles elszámolni. 
Hozzájárul ahhoz, hogy az I. ütem építésére vonatkozó műszaki tartalom akként változzon, hogy I. 
ütemben nem a földmunkákra, illetve alapozási munkálatok elvégzésére kerül sor, hanem az 
engedélyezési és kiviteli tervek beszerzésére, illetve a fennmaradó összegből burkolóanyagra és az 
uszodagépészeti berendezések beszerzésére. 
 
Támogatás forrása: Fiducia kötvény 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Tulajdonosi hozzájárulások megadása: 9 igen szavazattal a testület az előterjesztést elfogadja. 

 
107/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A./ a 1935 helyrajzi számú ingatlanon található öltözőépület a 2012. június 22-én kelt, Ráth Miklós 
felelős tervező tervei szerinti átalakításhoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
B./ a 1934 helyrajzi számú, erdő besorolású ingatlanon található tisztás felújításához, a gyalogos 
közlekedési útjainak átszervezéséhez, a felújított gyepfelület védelméhez és a világítás elhelyezéséhez 
Hubayné dr. Horváth Nóra által készített vázlatterv szerint a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Kéri, 
hogy a világítás csak a védett erdőben található madarak fészkelési idején kívül, augusztus 1-től 
márciusig 1-ig legyen használható. Felhívja a figyelmet, hogy tulajdonosi hozzájárulás nem pótolja az 
erdészeti hatóság engedélyét. 
 
C./ a 4846 helyrajzi számú, ingatlanon található pálya gyepfelületének labdarúgás célú felújításához, 
kerítéséhez, világításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
III./ Névhasználat engedélyezési kérelme 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

108/2012. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul, hogy a Kincsem Óvodában működő Szülői Szervezet által alapított Szülők Egyesülete 
nevében a Kincsem szó szerepeljen, továbbá, hogy az Egyesület ingyenesen használja és székhelyként 
bejelentse az óvoda 2132 Göd, Lenkey u. 13-17. alatti címét. 
Jelen hozzájárulást a fenti egyesület működésének teljes időtartamára adta ki. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendet zárt ülés keretében kell tárgyalni. 
 
Zárt ülést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
Lenkei György kimegy. 
 
 
 
 
Dr. Pintér György ismerteti az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről készített beszámolót, melyet csatol 
a jegyzőkönyvhöz. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
            polgármester             címzetes főjegyző 
 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
      jkv. vezető 


