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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése (Nincs jelen: Csányi József képviselő, aki jelezte 
távolmaradását) 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat, az első napirendi pont a helyi adórendeletek módosítása, 
melyet javasol egy későbbi időpontban tárgyalni, mert még folynak az egyeztetések. Az alapelv, hogy 
nem lesz adóemelés. Elmondja, hogy Csányi József képviselő jelezte, hogy késik az ülésről. Kéri, 
hogy amennyiben az Egyebekben van hozzászólás azt jelezzék. 
 
Dr. Szinay József: Egyebek V. jelzéssel került kiküldésre és kiosztásra a Duna-part Nyaralóházak kis-
és nagyértékű tárgyi eszközök tulajdonba adásáról szóló napirend, és VI. jelzéssel „A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről” szóló rendelet 
egységes szerkezetbe foglalása és a hatályba lépéséről kellene egy technikai szavazást megtenni.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Zárszámadási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
2./ Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
3./ Városi ünnepségek tervezete 2016. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
4./ Gyermekház szolgáltatás megszüntetése 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
5./ TESZ gazdasági és jogi igazgató-helyettesének kinevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ Felsőgödi óvoda bővítéséhez megvásárolandó ingatlan adás-vételi szerződésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
7./ Parkolással és a közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
8./ Alapító Okiratok módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
9./ A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
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10./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
        Kovács Krisztina Pénzügyi Osztályvezető 
 
11./ Egyebek: 
I.  Előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás engedélyezése 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 
II. TESZ és önállóan működő intézmények folyószámla költségtérítésére fedezet biztosítása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 
III. Pótelőriányzat biztosítása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 
IV. Fellebbezés (zárt ülés) 
     Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
V. Duna-part Nyaralóházak területén található kis- és nagyértékű tárgyi eszközök tulajdonba    
      adása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 
VI.„A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről”  
    szóló rendelet  
   Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Napirendi pontok tárgyalása  
 
1./ Zárszámadási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József: A rendelet az utólag kiküldött anyag 6. oldalától olvasható, elfogadása minősített 
többséggel történik.   
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és javasolja elfogadni a rendeletet.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. 
 
A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
31/2015.(XII.04.) számú rendelete 

az önkormányzat 2/2014. (III.06.) számú rendelet végrehajtásáról szóló 15/2015 (V.29.) számú 
rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó 
rendeletet alkotja: 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 
 

1.§ A rendelet 2.§-a az alábbira módosul: 
  
  
 A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetés teljesítésének 

kiadási főösszegét 3 660 743 eFt-ban állapítja meg. 
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Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai 
 
 

2. § A rendelet 8.§-a az alábbira módosul: 
 
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését   617 871eFt-ban 
állapítja meg. 

  
  
  
3. § A rendelet 10.§-a az alábbira módosul: 

 
A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 117 281 eFt-ban állapítja meg. 

  
  
  
4. § A rendelet 12.§-a az alábbira módosul: 

 
A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 188 879 eFt-ban állapítja 
meg. 

  
  
  
5. § A rendelet 14.§-a az alábbira módosul: 

 
A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 177 610 eFt-ban állapítja 
meg. 

  
  
  
6. § A rendelet 16.§-a az alábbira módosul: 

 
A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 100 663 eFt-
ban állapítja meg. 

  
  
  
7. § A rendelet 18.§-a az alábbira módosul: 

 
A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 22 735 eFt-ban állapítja meg.  

  
  
  
8. § A rendelet 20.§-a az alábbira módosul:  

 
A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 41 893 eFt-
ban állapítja meg. 

 
 

2014. évi költségvetési pénzmaradvány 
  
9. § A rendelet 21.§-a az alábbira módosul: 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési 
pénzmaradványát 211 509 eFt-ban  hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 
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Önkormányzat (intézmény)                            158 429 eFt 
Polgármesteri Hivatal                                       13 732 eFt 
Településellátó Szervezet                                  38 431 eFt 
Bölcsőde                                                                   917 eFt 
Kastély Óvoda                                                           94 eFt 
Kincsem Óvoda                                                       466 eFt 
Alapszolgáltatási Központ                                   1 184 eFt 
Könyvtár                                                                  241 eFt 
József Attila Művelődési Ház                              1 687 eFt 

  
 
 
 

Záró rendelkezések 
 

10. §  A módosító rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
 

  
 Markó József     Dr.Szinay József                          

Polgármester             Jegyző 
 
 
 
 
2./ Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József: A pályázati támogatások kapcsán az önkormányzatoknak erős érdeke fűződik ahhoz, 
hogy Pest megye és Budapest, mint régió külön váljon, mert akkor Pest megye jobb helyzetben lenne. 
A határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es 
régióvá válását. Felkéri a képviselőket a szavazásra.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  
 

131/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS2-es 
régióvá válását. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére. 
 
Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
4./ Városi ünnepségek tervezete 2016. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Sipos Richárd: Három módosítást javasolt a bizottság, az egyik, hogy a Magyar Kultúra Napjánál a 
résztvevő nem a Kincsem Óvoda, hanem a Kastély Óvoda, a másik egy elírás 2015. október 21. 
helyett a 2016. október 21. a városi megemlékezés időpontja és a harmadik a 2016. december 6. Szent 
Miklós napjának hivatalos dátuma. 
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Markó József: Felkéri a testületet, hogy szavazzanak az elhangzott módosításokkal a határozati 
javaslatról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
132/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 2016. évi ünnepségtervezetet elfogadja és a 2016. évi városi ünnepségek 
megrendezését az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 Hivatalos 
dátum 

Városi 
megemlékezés 

dátuma 

Rendezvény 
neve 

Ünnepsé
g  

jellege 

 
Ünnepség 
helyszíne 

Résztvevők, fellépők, 
megjegyzés 

(iskolák, óvodák) 

2016. január 
22. péntek 

 
2016. január 21. 

csütörtök 

A Magyar 
Kultúra Napja 

Városi 
Duna-part 

Nyaralóházak 
Színházterme 

 
Gödi Kastély Óvoda 

 

2016. február 
24. 

szerda 

 
2016. február 24.  

szerda 

Kommunizmus 
Áldozatainak 
Emléknapja 

Nemzeti 
 

JAHM, Kopjafa 
 
  

2016. március 
15. 

kedd 

 
2016. március 15.  

kedd 

1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Kossuth tér,  
Petőfi tér, 
Nemeskéri Kúria, 
Huzella 
Tornacsarnok 

 
Huzella Tivadar Ált. Iskola 

 

2016. június 4.     
szombat 

 
2016. június 2. 

csütörtök 

Trianoni 
megemlékezés, 

Nemzeti 
összetartozás 

napja 

Nemzeti 

 
Országzászló 
(Felsőgöd) 

 
Búzaszem Általános Iskola 

2016. aug. 20. 
szombat 

 
2016. augusztus 

19. 
péntek 

Államalapító 
Szent István 
király napja 

Nemzeti 

 
 

Feneketlen tó 

Gödi Németh László Ált. 
Iskola 

Huzella Tivadar Ált. Iskola 
Búzaszem Általános Iskola 

2016. október 
6. 

 
2016. október 6. 

csütörtök Aradi Vértanúk Nemzeti 

 
Petőfi tér, 

országzászló 
 

  
 

2016. október 
23. vasárnap 

 
 

2016. október 21. 

1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

 
JAHM, 

 Kincsem park 

 
Gödi Németh László Ált. 

Iskola  
Gödi Németh László 

fúvósok 

2016. december 
6. 

kedd  

2016. december 
5. 

hétfő  
Mikulás Városi 

Duna-part 
Nyaralóházak 

 
 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Pintér György alpolgármester 
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5./ Gyermekház szolgáltatás megszüntetése 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György: A játszóház a régi bölcsőde területén működik, ez a szolgáltatás nem kötelező. 
Törvényi rendelkezés, hogy az összevonásra kerüljenek a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, 
ezért a státuszok egy részének megszűntetése indokolt.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

133/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermek Játszóház szolgáltatást 2016. január 
1-től megszűnteti, mivel az általa nyújtott szolgáltatás nem kötelező jellegű, és a 2015. CXXXIII. 
törvény alapján az összevont gyermekjóléti és családsegítő státuszok megszűntetése indokolt.  
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Gyermek Játszóház épülete ismét a Bölcsőde 
használatába kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
6./ TESZ gazdasági és jogi igazgató-helyettesének kinevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Preller Zoltán eddig ideiglenes jelleggel volt megbízva, jól végezte a munkáját, most 
javasolják a véglegesítését 5 évi időtartamra. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

134/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Településellátó Szervezet gazdasági-és jogi igazgató-helyettesének, 2015. december 1-től 5 éves 
időtartamra Dr. Preller Zoltánt nevezi ki. 
Kinevezéskori havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- a 2011. évi CLXXXVIII. tv. 11. sz. melléklete szerinti garantált illetmény: 142.450 Ft 
- munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:              133.700 Ft 
- magasabb vezetői pótlék:                  40.000 Ft 
- további szakképesítés elismerésével összefüggő illetmény:              14.245 Ft 

Járandóságok összesen:                                                    330.400 Ft 
Az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a TESZ igazgatóját a munkaköri leírás 
elkészítésére. 
Felhatalmazza Polgármestert a kinevezési okmány aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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7./ Felsőgödi óvoda bővítéséhez megvásárolandó ingatlan adás-vételi szerződésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Markó József: A 110 mFt-os pályázati támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.  
 
Popele Julianna: Ez egy formai döntés, minden lényeges kérdésben korábban már döntött a Képviselő-
testület, de a földhivatali eljáráshoz szükséges ez a végleges összefoglaló határozat, döntés. 
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolták a határozatot.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait a szavazásra.  
 
 A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

135/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázat keretében, 2015. 
november 16-án kelt, mellékelt végleges adásvételi szerződést, amely Illés György (lakik: 2131 
Göd, Pesti út 102., an. Nagy Mária) és Illés Györgyné (2134 Sződ, Dózsa Gy. út 12., an.: Tálas 
Mária) mint eladó, Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) mint vevő között jött 
létre a Göd belterület 5619 hsz. alatt felvett „Kivett lakóház, udvar” megjelölésű, 1348 m2 
területű, természetben 2131 Göd, Ady Endre u. 14. szám alatti („felülvizsgálat alatt”) ingatlanra 
vonatkozóan. Vételár: 45.000.000 Ft. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
8./ Parkolással és a közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
dr. Szinay József: Az aljegyző úr hivatali elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen, ezért Ő 
terjeszti elő az anyagot. Dunakeszi példa alapján a közterületek használatról szóló rendeletbe foglaljuk 
a parkolóhelyek megváltását és díjazását. A korábbi megterhelő összegek helyett az egyes 
létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként 1.800,-Ft/db/hó összegű lenne. Az 
új rendelet 2016. január1-től lép hatályba.  
 
Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, javasolja elfogadni a rendeletet. 
 
Markó József: A korábbi rendeletet nem tudtuk tartani. Kérdése, hogy mi a garancia a betartatásra? 
6 hónap múlva kéri, hogy a jegyző számoljon be.  
 
dr. Szinay József: Ezt a tájékoztatást meg fogja tartani.  
 
Mudri József: Az óriás reklámtáblák bérleti díja véleménye szerint igen magas összegű.  
 
Markó József: Az óriásplakátok kérdését javasolja, hogy bizottsági szinten tárgyalják meg. A 
Dunakeszi Önkormányzat a városban az összes gondozatlan táblát megszüntette. Ebből persze vannak 
peres ügyeik is. Gödön is a városkép érdekében szabályozni kellene a kihelyezést, fontos az 
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egységesség és csak a szükséges mennyiség. Felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét, Szabó Csaba képviselőt, hogy tűzze a bizottság napirendjére ezt a kérdést.  
 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI.30.) Ök. rendelete 
a parkolással és a közterület használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotási hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ 

 
(1) Göd Város Önkormányzatának a parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 
32/2009. (X.22.) sz. Ök. rendeletének (a továbbiakban röviden: Parkolási rendelet) felhatalmazási 
rendelkezéséből a „valamint az Országos Területrendezési és Építészeti Követelményekről szóló 
többször módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 42. § (10-11) 
bekezdéseiben” szövegrész hatályát veszti. 
(2) A Parkolási rendelet 1. §-nak szövege az alábbira módosul: 
„E rendelet hatálya Göd város közigazgatási területének közútjain, közterületein és egyéb 
önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben álló területeink várakozó járművekre és azok 
üzembentartójára (tényleges vezetőjére, kezelőjére) terjed ki.” 
(3) A Parkolási rendelet 4. §-a, 5. §-a, 6. §-nak (2) bekezdése, 7. §-nak (2) és (6) bekezdése, 2-es 
számú és 3-as számú melléklete hatályát veszti. 
(4) A Parkolási rendelet 6. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„A 4-es számú mellékletben meghatározott várakozóhelyeken személygépkocsik, motorkerékpárok 
illetve 2 és többkerekű segédmotoros kerékpárok munkanapokon 7-17 óra  között legfeljebb 45 
perc vagy 2 óra időtartamig a vonatkozó szabályok betartásával várakozhatnak. Ezen járművek 
üzemeltetői kötelesek a várakozás megkezdésekor a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő 
üvege mögött – elhelyezett tárcsán (óraszámlapon) vagy ennek hiányában más egyértelmű és jól 
olvasható felirattal pontosan jelezni a várakozás megkezdésének időpontját. A tárcsa (felirat) jelzését 
a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. Eltávozásnak a várakozóhely legalább 100 méterrel 
történő megváltoztatása tekinthető.” 
(5) A Parkolási rendelet 4-es számú melléklete helyébe e módosító rendelet 1-es számú melléklete lép.  
 

2. § 
 
(1) Göd Város Önkormányzatának a közterülete használatáról szóló 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. 
rendeletének (a továbbiakban röviden: Közter. rendelet) 2. § (1) d) pontja alá tagoltan a következő 
rendelkezés lép: 
„kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb  közterület 
használatához (nem kizárólagos használat),” 
(2) A Közter. rendelet 1. sz. melléklete helyébe e módosító rendelet 2-es számú melléklete lép. 
 

3. § 
 
E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 
 polgármester        címzetes főjegyző 
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A __/2015. (__. __.) Ök. rendelet 1-es számú melléklete 
 
„A 32/2009. (X.22.) sz. Ök. rendelet 4-es számú melléklete 
 
45 perces időtartamú várakozóhelyek: 
- Beck Ö. Fülöp téri várakozóhelyek 
- Göd-Felső vasúti megálló kerékpártárolója melletti és vasúti átkelője melletti várakozóhelyek  
 
2 órás időtartamú várakozóhelyek: 

− Kisfaludy utca északi oldalán húzódó várakozóhelyek” 
 
A __/2015. (__. __.) Ök. rendelet 2-es számú melléklete 
 
„A 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. rendelet 1. sz. melléklete  

  
 A közterület-használat díjtételei 

Megnevezés Díjtétel 2013. 
 I. II. III. 
1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 1400.-Ft/m2/hó 1000.-Ft/m2/ 

hó 
700.-Ft/m2/hó 

2./ Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint) Havi egyszeri Heti  egyszeri Hetente 
többször 

50.000.-Ft/év 150.000.-Ft/év 300.000.-Ft/év 
3./ Alkalmi árusítás, alkalmi szolgáltatás (pattogatott 
kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág 
árusítás, kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés 
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 

10.000.-Ft/nap 

4./ Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű 
várakozóhely gépkocsinként 

1800.-Ft/db/hó 

5./ Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló 
hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint 
magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló 
portál, kirakat 

 
3.700.- 

Ft/m2/hó 

 
2.900.- 

Ft/m2/hó 

 
2.100.- 

Ft/m2/hó 

6./ Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. 
tárolás 

 
1000.- Ft/m²/hó 

7./ Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti 
szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg 
elhelyezésére, árukirakodásra 

 
 

1000.- Ft/m2/hó 
8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális 
rendezvény, film és TV felvétel, mutatványos 
tevékenység, belépődíjas rendezvény 

 
 

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

 
 

24.000.- Ft/hó 
10./ Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott 
garázs 

4.400.- Ft/hó 

 
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület 
 II. terület Pesti út és Duna közötti terület 
 III. terület Pesti úttól keletre eső terület 

 
A fenti díjtételekre a mindenkori ÁFA tv. szerint kell a forgalmi adót felszámítani.” 
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9./ Alapító Okiratok módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
dr. Szinay József: Az aljegyző tájékoztatta arról, hogy a kiosztott anyaghoz képest módosítást javasol 
a Kastély Óvoda alapító okiratánál:  A 7. pont alatti szövegben a dátum 2014. május 21. napjára 
változzon, az okiratszámot tartalmazó szövegrész „okiratszám nélküli” szövegre változik. A módosító 
okirat kiegészül egy 8. ponttal, ennek szövege: „Az alapító okirat 8., 9., 10., 11., 12., 13., és 14. pontja 
elhagyásra kerül.” Az egységes szerkezetű alapító okirat javasolt változásával kerül megszövegezésre, 
dátum és okiratszám változással. A Kincsem Óvodánál nem javasol módosítást a kiküldött anyaghoz 
képest. 
 
Simon Tamás: A főjegyző által tett javaslatokat a bizottság nem tárgyalta, de egyebekben a bizottsági 
ülésre beterjesztett módosító és egységes szerkezetű okiratot a bizottság javasolta elfogadni.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a címzetes főjegyző által tett módosító 
javaslatokkal kiegészített alapító okirat módosításokról és egységes szerkezetű alapító okiratokról.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
136/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: 10-073-9/2015 

Módosító okirat 
 
A KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA a GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által 2015. 
augusztus 27. napján kiadott, 10-073-4/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(2) bekezdése alapján – a ___/2015. (XI. 25.) sz. Ök határozatra figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. ..............................................................................................................................................  

Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1.............................................................................................................................................  

A költségvetési szerv 
1.1.1. ................................................................................................................................  

megnevezése: GÖDI KASTÉLY ÓVODA 
1.2............................................................................................................................................. A

 költségvetési szerv 
1.2.1. ................................................................................................................................  

székhelye: 2131 GÖD, BÉKE ÚT 3. 
1.2.2. ................................................................................................................................  

telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 HÉTSZÍNVILÁG ÓVODA TELEPHELY 2131 GÖD, JÁVORKA SÁNDOR UTCA 12. 
2 FÁCÁN ÓVODA TELEPHELY 2131 GÖD, RÁKÓCZI FERENC UTCA 23. 

„ 
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2. ..............................................................................................................................................  

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. ......................................................................................................................................  

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. 01. 01. 
2.2. ......................................................................................................................................  

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1.    megnevezése: GÖD VÁROS ÖMKORMÁNYZATA 
2.2.2 ......................................................................................................................  

székhelye: 2131 GÖD, PESTI ÚT 81.” 
 
3. ..............................................................................................................................................  

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. ..................................................................................................................................  
A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1 ......................................................................................................................  
megnevezése: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3.1.2 ......................................................................................................................  
székhelye: 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. 

3.2 ...................................................................................................................................  
A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1 ......................................................................................................................  
megnevezése: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3.2.2 ......................................................................................................................  
székhelye: 2131 GÖD, PESTI ÚT 81.” 

 
4 ...............................................................................................................................................  

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 ...................................................................................................................................    
A költségvetési szerv közfeladata: ÓVODAI ELLÁTÁS 

4.2 ...................................................................................................................................  
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 ÓVODAI NEVELÉS 

4.3 ................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-irányító 
szerv által meghatározott, első sorban Alsó-Göd működési (kötelező felvételt biztosító) 
körzetben élő, valamint Göd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
gyermekek részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A szabad óvodaválasztás elve 
szerint más teleülésekről is fölvehet gyermekeket, ha a csoportlétszámok ezt lehetővé 
teszik. Ellátja mindenekelőtt a gödi sajtos nevelési igényű gyermekek meghatározott 
körének integrált óvodai fejlesztését is. 

A költségvetési szerv (óvoda) 3-8 éves életkorú gyermekeknek a szakértői és rehabilitációs 
bizottság javaslata alapján többségi – meghatározóan szokványos nevelési igényű gyermekeket 
ellátó – csoportban integrált óvodai fejlesztést biztosít. Az alábbi sajátos nevelési igények 
kielégítésére gondoskodik azok típusához és súlyosságához igazodva a pedagógiai feltételek 
(személyi, módszertani és dologi) biztosításáról. E feladatot a költségvetési szerv 2131 Göd, 
Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatti Fácán Óvoda Telephely 5 csoportja látja el, ahol 
csoportonként a férőhely 25 fő. E férőhely terhére csoportonként legfeljebb 2 fő integrálható, ez 
5 fő férőhely-szorzót jelentő gyermekeket jelent csoportonként. E körben ellátható gyermekek: 
Organikus okból: 
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1.) enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó), 2.) enyhe 
fokban értelmi fogyatékos, 3.) beszéd fogyatékos, 4.) enyhe fokban mozgáskorlátozott, 5.) olyan 
autista gyermek, aki e tény hivatalos megállapításakor eleve az óvoda ellátásában van, 6.) a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza 
nem vezethető tartós rendellenességével küzdő gyermek. 
4.4 ...................................................................................................................................  

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS 
2 091110 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI 

3 
091120 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI 

ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI FELADATAI 
4 091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI 
5 096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN 

4.5 ................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: GÖD VÁROS KÖZIGAZGATÁSI 
TERÜLETE” 

5 ...............................................................................................................................................  
Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1 ...................................................................................................................................  

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv (óvoda) élén 
óvodavezető áll. Kinevezése, felmentése, kinevezéskori bérének meghatározása, fegyelmi 
ügye Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, megbízás határozott időre, 5 
évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

5.2 ...................................................................................................................................  
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
KÖZALKALMAZOTTI 
JOGVISZONY 

1992. évi XXXIII. tv., 326/213. (VIII. 30.) Korm. r. 

2 MUNKAVISZONY 2012. évi I. tv. 
„ 
6 ...............................................................................................................................................  

Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1 ...................................................................................................................................  
A köznevelési intézmény 

6.1.1 ......................................................................................................................  
típusa: ÓVODA 

6.1.2 ......................................................................................................................  
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: ÓVODAI NEVELÉS 

6.1.3 ......................................................................................................................  
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSSAL 
RENDELKEZIK 

6.2 ...................................................................................................................................  
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési  
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 SZÉKHELY ÓVODA 144 FŐ 
2 HÉTSZÍNVILÁG ÓVODA TELEPHELY ÓVODA 50 FŐ 
3 FÁCÁN ÓVODA TELEPHELY ÓVODA 175 FŐ 
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6.3 ...................................................................................................................................  
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2131 GÖD, BÉKE ÚT 3. 529 INGYENES 

HASZNÁLATI 
JOG 

ÓVODA 

2 
2131 GÖD, JÁVORKA SÁNDOR 
UTCA 12. 

383 INGYENES 
HASZNÁLATI 
JOG 

ÓVODA 

3 
2131 GÖD, RÁKÓCZI FERENC 
UTCA 23. 

2172 INGYENES 
HASZNÁLATI 
JOG 

ÓVODA 

„ 
7 ...............................................................................................................................................  

Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 21. napján kelt, okiratszám nélküli alapító 
okiratot visszavonom.” 

8. ………………………………………………………………………………………………………… 
 
       Az alapító okirat 8., 9., 10., 11., 12., 13., és 14. pontja elhagyásra kerül.  
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Göd, 2015. november 27. 

P.H. 
aláírás 

 
Felkéri az aljegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

137/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: 10-084-12/2015 

Módosító okirat 
 

A KINCSEM ÓVODA a Göd Város Önkormányzata által 2011. augusztus 27. napján kiadott, 
10-084-5/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 
___/2015. (XI.25.) sz. Ök. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 Az Alapító Okirat felhatalmazó részében és az 1.1. pontjában a „KINCSEM ÓVODA” 

helyébe a „GÖDI KINCSEM ÓVODA” szöveg lép. 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Göd, 2015. november 27. 

P.H. 
aláírás  

 
Felkéri az aljegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
10./ A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Pintér György: A civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet pontosításra kerül, ugyanakkor a 
hatálya nem terjedt ki a gazdasági társaságokra és a közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó 
támogatásokra. A pályázati beadási határidő a tárgyév január 31. A korábbi szabályozást ezekkel a 
pontosításokkal javasolja elfogadni.  
 
Simon Tamás: A PEKJB megtárgyalta, támogatta változatlan formában elfogadni. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII.04.) sz. Ök. rendelete 
a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 

36/2013. (XII. 21.) Ök. rendelet módosításáról 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében részére 
biztosított eredeti jogalkotási hatáskörével élve a 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a.) és b.) 
pontjaiban előírt feladatai ellátása érdekében a 8. § (1) bekezdés a.) pontjában leírtak szerint elvárt 
Öngondoskodási kedv és képesség ösztönzése érdekében a 8. § (2) bekezdésében illetve a 143. § (4) 
bekezdésének d.) pontja alatt e tárgyban rendeletalkotásra szóló felhatalmazásra tekintettel az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1.§ 
 
(1) Göd Város Önkormányzatának a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek 
nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XII.21.) sz. Ök. rendeletének (a továbbiakban röviden: Rendelet)  
Parkolási rendelet 1. § (1) bekezdése második mondatának szövege az alábbira módosul: 
„E rendelet célja a gödi, Gödön is működő civil szervezetek, szerveződések és gazdasági társaságok 
társadalmilag hasznos tevékenysége támogatási rendjének, a támogatások elszámolásának és az ehhez 
kapcsolódó nyilvánosság biztosításának szabályozása.” 
 
(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
„Hatálya kifejezetten nem terjed ki a közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó támogatásokhoz.” 
 
(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
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„E rendelet alkalmazásában Támogató alatt Göd Város Önkormányzatát kell érteni.  Támogatott 
alatt a pénzbeni vagy természetbeni támogatást kapó, államháztartási körön kívül eső civil 
szervezeteket, önkéntes szerveződéseket és gazdasági társaságokat kell érteni.” 
 
(4) A Rendelet 3. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„A pályázatok beadási határideje a tárgyév január 31. napja.” 
 
(5) A Rendelet 4. (1) bekezdésének első mondata az alábbira módosul: 
„Egyedi támogatási igényeket a tárgyév január 31-ig lehet benyújtani a rendelet 2. sz.mellékletében 
meghatározott adatlap kitöltésével.” 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Markó József        dr. Szinay József 
 polgármester        címzetes főjegyző 
 
 
11./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
        Kovács Krisztina Pénzügyi osztályvezető 
 
Markó József: Mindenki megkapta írásban a pillanatnyi helyzetet mutató kimutatást, ami persze 
naponta változhat.   
 
Dr. Pintér György: Ahogy az előbbiekben is elhangzott az óvoda építéshez a 110 mFt állami 
támogatás beérkezett. Az idei adóbevétel összege 976.384 eFt. Jó esély van arra, hogy teljesül a 
megtervezett adóbevétel. A lakossági adótartozás több, mint 160 mFt. Az Adóosztály kiküldte az 
értesítéseket, és a felszólításokat, folyamatosan érkeznek a befizetések. Ezúton is szeretné kérni a 
lakosságot arra, hogy a tartozását mindenki rendezze. 
 
Markó József: Köszöni a tájékoztatást. 
 
 
12./ Egyebek: 
 
I./ Előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás engedélyezése (TESZ, Bölcsőde, Kastély  
     Óvoda, JAMH) 
 
Markó József: A Településellátó Szervezetnek voltak kérései, melyekről értekezleteken már 
tárgyaltak. Az intézményeknél lenne szükség újabb berendezésekre. Ezeknek a beszerzését 
indokoltnak tartjuk, javasoljuk a TESZ-nek a határozati javaslatban szereplő beszerzéseket. 
 
Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta a pótelőirányzat kéréseket. A bizottság pontosította a halotthűtő 
beszerzést és a gépkocsi árában is javasoltak változtatást.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

138/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy  
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a) a Településellátó Szervezet részére engedélyezi az alábbi beszerzéseket és a hozzájuk 
kapcsolódó előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat: 
- a szemétszállítási díjhátralék bevételéből összesen 2 913 ezer forint felhasználható a 

kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre az 1. számú melléklet szerint 
- 1 db billenő platós kisteherautó beszerzése 5 080 ezer forint értékben megvalósítható 

az ételszállító autó valamint a platós kisteherautó beszerzésére betervezett 
előirányzat terhére 

- 1 db halotthűtő beszerzése 905 ezer forint összegben megvalósulhat a temető 
üzemeltetés feladat előirányzatainak terhére; amennyiben szükség van 
pótelőirányzatra, azt a Képviselő-testület a TESZ és intézmények rezsiköltség 
tartalék sor terhére biztosítja 

b) a bölcsőde a 2. számú mellékletben szereplő kis- és nagyértékű eszközöket a 
többletbevételeknek megfelelő összegben beszerezheti; a beszerzések forrása a gondozási 
és gyermekfelügyeleti díjakból származó többletbevétel 

c) a Kastély Óvoda 206 ezer forint értékben mozgásfejlesztő eszközöket vásárolhat, 
melynek fedezete a bérleti díjakból származó többletbevétel 

d) a József Attila Művelődési Ház  
- a klímaberendezés beszerzéséhez (243 ezer forint) felhasználhatja a számlázott 

szellemi tevékenység fel nem használt előirányzatát, 
- az Ady klub bútorzatát felújíthatja a bérleti díjak többletbevételéből 253 ezer forint 

értékben 
- a szolgáltatási díjbevételek többletét (760 ezer forint) bérelőirányzatként 

felhasználhatja. 
 

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet a 2016. évi 
költségvetésében ismét betervezheti az ételszállító autó előirányzatát, valamint a feleslegessé vált 
platós kisteherautót nem értékesíti, hanem a közcélú munkavégzéshez bocsátja rendelkezésére. 
 
Forrás: intézményi költségvetések engedélyezett előirányzatai, TESZ és intézmények  
                rezsiköltségek tartaléka 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző,  

 Rataj András TESZ igazgató 
 
 
II./ TESZ és az önállóan működő intézmények folyószámla költségtérítésére fedezet biztosítása 
 
Dr. Pintér György: A 12 eFt/fő folyószámla költségtérítés az elmúlt években is kifizetésre került. Az 
önkormányzat intézményeiben összesen 309 közalkalmazottat érint a kifizetés, melynek teljes összege 
4.709 eFt.  Pénzügyi forrása : a TESZ és intézmények rezsiköltségek tartaléka.  
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

139/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy összesen 3.708 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet és az 
önállóan működő intézmények részére folyószámla költségtérítés kifizetéséhez. A pótelőirányzat 
a közalkalmazotti létszám alapján illeti meg az egyes intézményeket. 
Forrás: TESZ és az intézmények rezsiköltség tartaléka. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 Rataj András TESZ igazgató 
 
 
III./ Pótelőirányzat biztosítása – Településellátó Szervezet és a Könyvtár részére 
 
Markó József: A pótelőirányzatot a TESZ-nek és a Könyvtárnak a rezsiköltségek fedezésére kell 
biztosítani. Ez most azért jelentkezik, mert az év elején kevesebb költséget terveztünk, a fűtési 
költségekre kell a pótelőirányzatot biztosítani. A gazdaságosságra kell törekedni, hogy az 
energiafelhasználás a megfelelő módon alakuljon. A túlhasználatokat kell pótolni, az alábbi 
összegekben. 
 
Simon Tamás: A PEKJB támogatta a két összegben a pótelőirányzat megadását. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

140/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy  

a) a Településellátó Szervezet gázdíj számláinak rendezésére 7.620 eFt pótelőirányzatot 
biztosít, 

b) a Könyvtár részére összesen 242 eFt pótelőirányzatot biztosít (191 eFt-ot gázdíj, 51 eFt-ot 
a villanyszámlák rendezésére). 

Forrás: TESZ és intézmények rezsiköltség tartaléka. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 Rataj András TESZ igazgató 
 
 
IV./ Fellebbezés (zárt ülés) 
 
V./ DUNA-PART Nyaralóházak területén található kis- és nagy értékű tárgyi eszközök  
       tulajdonba adása  
 
Markó József: Az eszközértékek már nullás forint értéken vannak, de mégis tételesen az ottani 
nyilvántartásba be kell kerülni. Selejtezést nem végeztek, de az alkalmatlan, használhatatlan dolgokat 
le kell majd selejtezni és kivezetni a nyilvántartásokból. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
141/2015. (XI.25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Településellátó Szervezet tulajdonát képező, jelen határozat 1. számú 
mellékletében tételesen felsorolt, fellelhetőségüket tekintve Göd belterület 3255/2 hrsz. alatt 
felvett, természetben 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti Duna-part Nyaralóházak területén 
található kis- és nagy értékű tárgyi eszközök ingyenesen a Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.) tulajdonába 
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kerüljenek, a nevezett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság egyes tevékenységi köreinek 
ellátása érdekében. 
 
A fentiekre tekintettel felkéri 

• a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződést 30 napon 
belül szerkessze meg, 

• a Településellátó Szervezet igazgatóját, hogy az ingyenes tulajdonba adásról szóló 
szerződést írja alá,   

• a Településellátó Szervezetet, hogy a szerződésben feltüntetett ingóságokat a tárgyi 
eszköz nyilvántartásából vezesse ki. 
 

1. számú melléklet: 
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1. Kárpitos szék világos kárpit db 178       

2. Kárpitos szék csíkos db 19       

3. Fotel db 30       

4. Íróasztal db 1       

5. dohányzó asztal db 13       

6. műanyag ponyva szalonna sütőhöz db 2       

7. létra alumínium 4 fokos db 1       

8. TV hűtőtartó szekrény db 30       

9. ruhatári pult db 1       

10. öltöző szekrény (3-as) db 4       

11. Televízió db 28       

12. Vasaló db 1       

13. vasaló állvány db 1       

14. házi vízellátás 2800-as db 2       

15. mobil klíma Eta  db 2       

16. Hősugárzó db 1       

17. radiátor db 14       

18. függesztékcsillár db 1       

19. mikrofonállvány db 1       

20. Gorenje Hűtő (31100046) db 1       

21. Erősítő, mikrofon  GÉ 10001000019 db 1 82000 82000 0 

22. Étkező asztal db 30       
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23. Presszó szék db 22       

24. Kávézó asztal db 9       

25. Konyhaszekrény GÉ1001000061 db 1 64000 64000 0 

26. Villanybojler HAJDÚ  db 2       

27. Hárommedencés mosogató fekete db 1       

28. Hárommedencés mosogató krómnikkel db 1       

29. Konyhai munkaasztal db 7       

30. Grönland Hűtő 500L311000470 db 1       

31. Kétmedencés mosogató rozsdamentes db 3       

32. nagy fritőz (82-108) db 1       

33. gurulós tálaló kocsi db 1       

34. melegen tartó krómnikkel kocsi db 1       

35. kisasztal nyolcszögletű (áthozva szoba leltárból) db 41       

36. Hajdú vízmelegítő 10L (tv) db 1       

37. elszívó db 1       

38. húsos előkészítő asztal db 1       

39. lombszívó db 1       

40. kerékpár felnőtt, gyerek db 4       

41. 
Tányérmosogató gép GÉ100010000050 idegen 
tul. 

db 1 269940 269940 0 

42. BiliárdasztalGÉ100100034+ alávaló szőnyeg db 2 420000 420000 0 

43. Műanyag teniszpálya GÉ10001000045 db 1 1173670 1173670 0 

44. túrakajak GÉ10001000055 db 2 3004000 3004000 0 

45. Candy hűtőszekrény 80L db 1       

46. Villanybojler Hajdú GÉ10001000044 db 1 52000 52000 0 

Szobaleltár       

47. heverő db 71       

48. fotelágy db 30       

49. Szekrény (2 ajtós) db 29       

50. Hűtőszekrény Zanussi db 29       

51. Éjjelszekrény db 71       

52. Éjjeli lámpa db 66       

53. Csipkefüggöny  db 50       

54. szövetfüggöny sötétítő   db 100       
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55. paplan   db 87       

56. nagypárna  db 89       

57. kispárna db 83       

58. műszálas takaró db 58       

59. faliszőnyeg  db 40       

60. puff db 41       

61. ruhaszárító ( kézi) db 5       

62. nyugágy  db 29       

63. Térelválasztó függöny db 60       

    5065610 5065610 0 

 
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András igazgató 
 
 
VI. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: A kormányhivatal azt javasolta, hogy ez a rendelet 2015. december 1-vel lépjen 
hatályba, bár korábban 2016. január 1-re terveztük a hatályba lépést. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeleteket hozták: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 
24/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről  

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 
Nem lép hatályba Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (XI.04.) önkormányzati 
rendelete. 

2. § 
Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. 

 Markó József  Dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről 

 
Göd Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
A rendelet személyi és tárgyi hatálya 

 
1. § 

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a 
cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a 
tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e 
rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti. 
 

2. § 
(1) A rendelet hatálya a település közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra terjed ki. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt – amennyiben az 
nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek – a 14. életévét betöltött természetes személy, 
valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre.  
(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység 
vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy 
mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
E rendelet alkalmazásában: 

1. fiatalkorú: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 105. § (1) bekezdésében 
meghatározott életkorú személy; 

2. haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 
32/1999. (III.31.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti fogalom; 

3. harapós vagy támadó természetű eb: az az eb, amelyikről viselkedése alapján vélelmezhető, 
hogy hajlamos ember vagy állat megtámadására, megharapására; 

4. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 11. pontja szerinti 
fogalom; 

5. üzleten kívüli kereskedés: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 28. pontja 
szerinti fogalom; 

6. fű nyírása: olyan kertészeti tevékenység, melynek eredményeképpen a fű területileg 
egybefüggő magassága a 25 cm-t nem haladja meg;   

7. zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerinti terület; 

8. zöldfelület: gyűjtőfogalom, amely az általában növényzettel fedett területeket jelenti. A 
zöldterület településrendezési kategória, növényzettel borított térbeli elem, amelynek többféle 
különböző funkciója lehet: tértagoló, környezet alakító, egészségvédelmi, esztétikai, 
társadalmi tevékenységek színteréül szolgáló stb.; 
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9. közterület: a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) bekezdése 
szerinti fogalom; 

10. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában 
meghatározott ital. 

 
Eljárási szabályok 

 
4. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati 
hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult. 
(3) A közigazgatási hatósági eljárás 
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a cselekmény elkövetésétől,  
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől  
számított 6 hónapon belül indítható meg. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás 
során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 
 

5. § 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető 
a) ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 
b) ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

a) közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás súlyát, 
b) amennyiben ismert, az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén a cselekmény 
összes körülményeinek mérlegelése alapján – különös tekintettel a cselekmény súlyára, a megvalósító 
személyi körülményeire –figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől a jövőre nézve kellő visszatartó erő 
várható. 

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló 
keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.  
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 
közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül készpénz 
átutalási megbízáson vagy banki utalással Göd Város Önkormányzatának 10700323-42056506-
51100005 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.  
 

6. § 
(1) A helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelet jogosult. 
(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni.  
(3) Ha a magatartás megvalósítója a szabályszegő magatartást nem ismeri el, a közterület-felügyelő 
vagy a jegyző által megbízott ügyintéző köteles hivatalból megindítani az eljárást. 
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II. Fejezet 
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK 

 
1. Városi jelképek használatával összefüggő közösségi együttélést sértő magatartások 

 
7. § 

Aki a város jelképeit (címer, zászló, városnév) engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó 
engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el. 
 

2. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 
 

8. §  
(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az 
utcanév-tábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el. 
(2) Aki az elhelyezett névtáblákat, házszám-táblákat megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, 
szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el.  
 

3. Állattartással kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 
 

9. § 
(1) Aki az állattartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt tilalmak és 
kötelezettségek megsértésével folytat állattartási tevékenységet, közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el.  
(2) Az a tulajdonos, aki az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját 
költségén nem gondoskodik közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(3) Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el 
az, aki 

a) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet, 
b) nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, gondozásáról, 
c) az általa tartott állatot bármilyen ok miatt kiteszi, elhagyja, szabadon engedi. 
 

10. § 
(1) Aki ebet annak nyakára vagy hámra csatolt póráz nélkül a lakóház közös használatú helyiségeibe 
vagy közterületre kivisz, harapós vagy támadó természetű ebet az állat szájára felhelyezett szájkosár 
nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el. 
(2) Aki ebet a település közigazgatási területén felügyelet nélkül kóborolni hagy, közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(3) Aki az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket (pl. zacskó) nem tart 
magánál, az eb által közterületen, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott 
szennyeződést nem távolítja el közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(4) Aki az ebet üzletbe, oktatási-, egészségügyi-, kulturális-, ügyfélforgalmat – lebonyolító 
közintézmény területére, bölcsődébe, óvodába, játszótérre – vakvezető, vagy rendőrkutya kivételével 
bevisz, beenged, illetve ott tart, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(5) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el az ingatlan bejáratán a harapós 
kutyára figyelmeztető megfelelő táblát, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el. 
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4. Közrend elleni közösségi együttélést sértő magatartások 
 

11. § 
(1) Aki kolduló, kéregető tevékenységet folytat, és magatartása nem tartozik a szabálysértésekről szóló 
törvény hatálya alá, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(2) Aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
 

 
5. Zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

 
12. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a város 
közigazgatási területén „A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló” önkormányzati rendeletben 
meghatározott időtartam alatt zajt keltő tevékenységet végez, illetve a rendelet előírásait megszegi. 
 

6. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek 
kötelezettségeivel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

 
13. § 

(1) Az az üzemeltető, aki az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat - a vasárnapi nyitva 
tartás tilalmának megszegése kivételével - megszegi közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el. 
 (2) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató üzletek, 
valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az üzlet közvetlen környékét 
nem tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.  
(3) Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, 
valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról nem 
gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
 

14. § 
(1) Aki közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet folytat, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(2) Az a kereskedő, aki mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység folytatása során a város 
közigazgatási belterületén az árusításkor engedély nélküli hangjelzéssel (pl. duda, dallamkürt stb.), 
valamint hangosítással, hangos reklámmal hívja fel az árusításra a figyelmet, közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(3) Aki üzleten kívüli kereskedést, annak végzéséhez feltételként előírt előzetes bejelentés nélkül 
folytat, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
    

 
7. Temetkezéssel és a köztemető használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartások 
 

15. § 
(1) A köztemető használatával összefüggő közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki 

a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 
helyez el, 
b) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít, 
c) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók kegyeleti 
érzéseit megsérti, 
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d) temetőbe gépjárművel indokolatlanul, kizárólag saját kényelmi szempontjainak 
érvényesítése céljából behajt (indokolt behajtásnak minősül pl.: gyalogosan nem vagy nehezen 
szállítható anyagok, eszközök, növények, továbbá mozgásában korlátozott idős vagy beteg 
emberek szállítása céljából történő behajtás),   
e) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető- és a rendőrkutya), 
f) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, 
elhagy, 
g) a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat megrongálja, beszennyezi, 
h) a sírokra és a szakaszok belsejébe nagyra növő fát, a szomszédos sírhelyek megközelítését 
zavaró vagy annak állagát károsító növényt ültet, azokat kerítéssel határolja körül vagy padot, 
illetve más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltető hozzájárulása nélkül létesít, 
i) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedélyek nélkül felnyit. 

(2) Aki az üzemeltető engedélye nélkül síremléket áthelyez, vagy eltávolít, illetve a temetőben 
felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(3) Aki a városi köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjénél történt 
előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(4) Aki az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött munkálatok elvégzése során keletkező építési 
hulladékot nem távolítja el. 

 
8. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

 
16. § 

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,  
b) az aktualitását vesztett hirdetményt 30 napon belül nem távolítja el, 
c) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben hirdetményt 
(ábrát vagy feliratot) helyez el,  
d) közparkban, közterületen álló fákon, emlékműveken, szobrokon, közösségi közlekedési 
eszközök megállóiban hirdető berendezést vagy hirdetményt helyez el,  
e) a városképi, tájképi látványt rontó hirdető berendezést vagy hirdetményt helyez el. 
 

9. Közutak felbontására, használatára vonatkozó közösségi együttélést sértő magatartások 
 

17. § 
Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival 
ellentétes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat tulajdonában álló közutakon  

a) utat engedély, hozzájárulás nélkül felbont vagy elfoglal, 
b) a kezelői hozzájárulásban, munkakezdési hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be, 
c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát 
végez. 

 
10. Köztisztasággal, köz- és magánterületek rendezettségével kapcsolatos közösségi együttélést 

sértő magatartások 
 

18. § 
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki  

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, fű nyírásáról, gyom- és allergén 
növények eltávolításáról, a hulladék eltakarításáról, kivéve a kerékpárútként vagy gyalog- és 
kerékpárútként kijelölt felületeket, 
b) nem gondoskodik ingatlana - beleértve a beépítetlen telekingatlan - tisztán tartásáról, a fű 
nyírásáról, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról, 
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c) nem gondoskodik az ingatlanáról vagy az ingatlana előtti utcafronti részről a járda, 
kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő - akadálytalan közlekedést 
lehetővé tévő - nyeséséről, 
d) ingatlanát oly mértékben elhanyagolja, hogy az balesetveszélyessé-és tűzveszélyessé válik, 
vagy a közegészséget veszélyeztető állapot lép fel, 

e) közterületen építési anyagot, törmeléket, tűzifát vagy hulladékot tárol, illetve a kirakástól 
számított 48 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el, 
f) ingatlana előtti vízelvezető vagy szikkasztó árkot engedély nélkül betemeti, feltölti  vagy 
annak tisztán tartásáról nem gondoskodik, 
g) közterületre csapadékvizet vezet ki. 
 
 

11. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 
 

19. § 
(1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti járdaszakaszon az ónos esőtől, jégtől vagy hótól 
síkossá vált burkolat folyamatos, környezetkímélő módon történő síkosság-mentesítéséről, a hó 
eltakarításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(2) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza, 
hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
 
12. Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások  

 
20. § 

(1) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 
hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező 
közszolgáltatást nem veszi igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el.  
(2) Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a 
használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényzettel végzi, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(3) Aki a kiürített hulladékgyűjtő-edényzetet a gyűjtés napján a közterületről nem viszi be, 
gyűjtőedényt úgy helyez ki, hogy azzal akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat, és az elhelyezés 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével jár, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.  
(4) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el az, aki 

a) szemetet, háztartási, építési vagy zöldhulladékot közterületen, saját vagy más ingatlanán 
felhalmoz, vagy azt  közterületi szemétgyűjtőedényben helyezi el, 
b) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem 
gondoskodik, 
c) élővíz partját szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki  
a) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe nem megfelelő 
hulladékot helyez el; 
b) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből, tartályból a 
hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz; 
c) kazánban, kályhában vagy szabadtéren gumi, műanyag, műanyagpalack, kezelt (lakkozott, 
festett) faanyag, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi, 
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d) a gyűjtőedényzetbe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy 
a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, 
folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet 
veszélyeztető veszélyes anyag).  
e) hulladékszállítási szolgáltatást jogosulatlanul végez. 

 
13. Települési folyékony hulladék gyűjtésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartási szabályok megszegése 
 

21. § 
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki  

a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, vagy nem az arra jogosult Szolgáltatóval végezteti el a szállítást, 
b) a települési folyékony hulladék tekintetében a nyilvántartási és adatszolgáltatási, bejelentési 
kötelezettségének nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget, 
c) élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet vagy 
környezetszennyező anyagot vezet vagy önt. 

 
14. Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos közösségi együttélést 

sértő magatartások 
 

22. § 
(1) Aki belterületen az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

(2) Aki a város belterületén avart és kerti hulladékot a május 1-től augusztus 31-ig és az október 15-től 
március 15-ig terjedő időszakban, illetőleg péntekenként 8–20 óra közötti engedélyezett időtartamtól 
eltérően éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(3) Aki helyi védelem alatt álló természetvédelmi területen avart és kerti hulladékot éget, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 
15. Környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

 
23. § 

(1) Aki gépjárművel a közhasználatú zöldterületre - tiltás ellenére - ráhajt, vagy azon parkol, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(2) Aki az erdőkben építményt – kivéve az üzemeltető vagy a tulajdonos engedélyével épített 
építményeket – létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(3) Aki helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton, erdei úton, ösvényen gépjárművel 
közlekedik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
(4) Aki a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket, valamint a rajtuk lévő növényzetet (fák, 
cserjék, virágok, gyep) megcsonkítja, elpusztítja, padokat, berendezéseket és egyéb felszerelési 
tárgyakat rongálja, a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket tiltott módon vagy célra, illetve 
engedély nélkül rendeltetéstől eltérően használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.  
 

16. Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 
 

24. § 
Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki  

a) közterületet közterület-használati szerződés nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő 
módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, 
b) közterületen a közhasználatú létesítményeket rendeltetéstől eltérő módon használja, vagy 
szennyezi, rongálja, 
c) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást, 
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d) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol, 
e) lakóövezetben a közúton 3,5 t össztömeg feletti járművet közterület-használati szerződés 
nélkül tárol,  
f) a közút területének járműközlekedésre szolgáló részén kereskedelmi tevékenységet folytat, 
g) a külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett termékeken kívül eső 
terméket értékesít, 
h) közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, alszik, kempingezik, parkoló lakókocsiban 
tartózkodik, 
i) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít (beleértve a közterület ingatlan előtti 
és a közúttal vagy járdával határos gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém, karó 
huzal vagy bármely anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt 
idézhet elő), a közhasználat elől elzár. 

 
17. Szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalma 

 
25. § 

(1) Aki közterületen szeszes italt fogyaszt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el. 
(2) A tilalom hatálya nem terjed ki: 

a) az érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó egységekre 
nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi 
rendezvényekre, 
b) minden év utolsó napján 22 órától az év első napján 06 óráig terjedő időszakra. 

 
 

HARMADIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
26. § 

(1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 
 
 
 Markó József  Dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
VII. Év végi bérkiegészítés jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  

Markó József: A hétfői testületi ülésre terveztük tárgyalni a bérmaradványt, a közalkalmazotti és a 
köztisztviselői keret kiosztását, melyre az intézmények is egyformán kapnak lehetőséget. Most is 
dönthet róla a testület, ha az alpolgármester elmondja a részleteket. 
 
Dr. Pintér György: Az írásbeli előterjesztést elkészítették, de a hétfői ülésre tervezték tárgyalni. Az 
előterjesztés arról szól, hogy 36 millió forint bérmaradvány áll rendelkezésre, amit az év végén 
bérkiegészítésként kifizethetnek.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott határozati javaslatról. 
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A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

142/2015. (XI.25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az önkormányzat 
intézményeiben év végi bérkiegészítés kifizetését önkormányzati szinten 36 millió forint 
összegben. 

Amennyiben az intézményeknek nem lenne elegendő forrása a bérkiegészítés kifizetésére, abban 
az esetben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények között a 
szükséges előirányzat átcsoportosítást, módosítást jóváhagyja. 

Forrás: Önkormányzati intézmények bérmaradványa 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők 

Markó József: A legutolsó napirendet, egy fellebbezést zárt ülésen kell tárgyalni. Felkéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak a zárt ülés megtartásáról.  
 
A testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy következő napirendi pontot,- 
egy fellebbezést - zárt ülésen tárgyalják. 
 
Ezután megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 
 


