
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 16-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Árpád utca Révay utca felújításához forrás biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
2./ Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
1./ Árpád utca és Révay utca felújításához forrás biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A testület még 2011-ben meghatározta a DMRV beruházást 
követően felújítandó utak minőségét.  
A Révay utcának csak az a szakasza kerül felújítására, ahol a vezeték halad, ezért célszerű lenne a 
maradék kb. 72 méternyi szakasz önkormányzati felújítása. Ennek a költségigényét kellene most 
átcsoportosítással biztosítani.  
A másik problémás utca az Árpád utca. Ott a DMRV által biztosítandó aszfaltozáshoz szükséges az 
útalap teljeskörű felújítása. Erre a kivitelező olyan ajánlatot adott, ami nem fogadható el, valamint 
határidőt sem vállaltak. Amennyiben most jóváhagyják az útalap felújítását, akkor a munkák már 
holnap elkezdődhetnek. A munka elvégzéséhez szükséges összeg biztosítására tesz javaslatot az 
előterjesztés.  
A Délibáb utcában a tervezett aszfaltburkolatot nem célszerű a mostani beton alapra ráhelyezni, ezért 
javasolja, hogy fogadják el ennek elhagyását. 
Az Árokparti fasornál is végeznek majd felújítást, ami szerepel a projektben.  
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy a Kincsem pályázati pénze 2016-ban visszatervezésre fog kerülni? 
 
Markó József elmondja, hogy természetesen igen.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

130/2015. (XI. 16.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A.) az alábbi pótelőirányzatot biztosítja a 

• Révay utca (Bozóky tér és Árpád utca közötti szakaszt) burkolat felújítására 1.714.000 Ft + 
Áfa 

• Árpád utca útalap felújítására, megerősítésére 8.865.210 Ft + Áfa. 
A feladatok ellátásához szükséges 13.435.597 Ft fedezetét az alábbi előirányzatok terhére biztosítja: 



 

• 2015. évi költségvetésben tervezett Kincsem Istálló felújítás – pályázat megnevezésű 
beruházási feladatok előirányzat terhére 10.374.000 Ft-ot (önrész mértéke), 

• 2015. évi költségvetésben tervezett intézmények rezsiköltsége – tartalékkeret megnevezésű 
előirányzat terhére 3.061.597 Ft-ot. 

 
B.) Képviselő-testület tudomásul veszi a ”Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer Fót és térsége 
biztonságos ivóvízellátásának javítása” projekt keretében tervezett Délibáb utca felújításának 
(aszfaltozásának) műszaki okok miatti elmaradását. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

  Popele Julianna ov. 
 
 
 
 
2./ Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József javasolja, hogy idén három hétig lehessen ingyenesen kivinni a zöldhulladékot és a ház 
elől pedig 50 Ft-ért szállítsák el. 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az avarégetéssel járó füstölés 
megakadályozása, illetve gyors szankcionálhatósága érdekében módosítani kell a környezetvédelmi 
rendeletet és a közösségi egymás mellett élési rendeletet. A közösségi egymás mellett élési rendelet 
22. §-ába is be kell emelni a tiltott időszakot és ez a §. már a héten hatályba lépne, a rendelet többi 
része pedig csak január 1-én. Meghosszabbodna az ingyenes zöldhulladék lerakásának időszaka a 
december 5-ig. A szolgáltató most szerdától pedig 50 Ft-ért vinné el a 100-160 literes zsákokat az 
ingatlanok elől. 
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy ez a módosítás már végleges lenne, vagy csak erre az évre 
vonatkozna? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy véglegesen szabályoznák az égetést. 
 
Kovacsik Tamás szerint következetesebbnek kellene lenni és véglegesen be kellene tiltani az 
avarégetést. Javasolja, hogy a kéményes égetés szabályait is vizsgálják felül.  
 
Markó József javasolja, hogy ne dec. 31-ig terjedjen a tiltott határidő, hanem március 15-ig. A 
szórólapra részletes tájékoztatót kell szerkeszteni, ami tartalmazza a szabályokat.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 10 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
rendeleteket alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat 26/2015. (……………) sz. Ök. rendelete 
Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II.22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1. § 

A rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„b/ Szeles időben, továbbá május 1-től augusztus 31-ig és október 15-től március 15-ig avar és kerti 
hulladék égetése tilos. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.” 

 
2. § 

 
A rendeletmódosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba. 



 

 
 
   Markó József                              dr. Szinay József 
    polgármester                            címzetes főjegyző 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (….…..….) sz. Ök. rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 

24/2015. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§  
 

(1) A rendelet 22.§ (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„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.” 
(2) A rendelet 26.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„A rendelet 4.§, 5.§, 6.§ és a 22.§- a 2015. november 18-án lép hatályba.” 
 

2.§ 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
   Markó József                              dr. Szinay József 
    polgármester                                 címzetes főjegyző 
 
 
Markó József felkéri a jelenlévőket, hogy fél perces néma felállással emlékezzenek a párizsi 
merényletek áldozataira. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 


