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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

2010. december 6-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                  PEKJB rendes ülése 
 
 
 
Forró Gábor, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet 
és az ülést megnyitotta. Kérte, hogy a meghívóban szereplő 6. és 9. pontot vegyék le a napirendről, 
mert további előkészítésre várnak. 
 
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság 4  igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ 2011. évre vonatkozó adókoncepció 
 Előterjesztő: Jakab Gábor adóosztály vezető 
 
4./ Helyi adórendeletek módosítása 
 Előterjesztő: Jakab Gábor adóosztály vezető 
 
5./ Önkormányzati óvodai férőhelyek magánintézmények bevonásával történő pótlása 
      2011-ben 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
6./ Közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
7./ Szakáts-kerti horgásztó bérleti szerződésének módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Kovács Balázs ügyvéd 
 
 
8./ Tájékoztató a központi orvosi ügyelet ellátásáról 
 Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
9./ Egyebek 
 
9.1 Közterületen történő dohányzás tilalma 
  Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
9.2 Környezetvédelmi rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
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Morvai László, a Gödi Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese bemutatkozott. Ismertette az aktuális 
közlekedési helyzetet, és az elmúlt időszakban bekövetkezett közúti balesetek számát. Elmondta, 
hogy jelenleg elsősorban a besurranásos esetek vannak előtérben. Mostanában a kerékpárlopások, 
azok közül is elsősorban a vasútállomásokon történő lopások okoznak gondot. A bírságok 
beszedésével jól állnak. Októberben egy komplex pest megyei közbiztonsági ellenőrzést tartottak a 
polgárőrökkel, ahol az első helyen végeztek.  
 
Dr. Szinay József: a Rákóczi úti volt kenyérgyár épületével kapcsolatban lakossági bejelentést kaptak, 
hogy eltulajdonítják az épületben található ingóságokat.  
 
Morvai László: konkrét eltulajdonítást, rongálás nyomait nem találták, többször,  bejelentés nélkül is 
ellenőriznek a helyszínen.  
 
Dr. Szinay József: a spanyol tulajdonos elhunyt, az örökösödési eljárás folyamán figyelni kell arra, 
hogy ne történjen kár az ingatlanba. 
 
Morvai László: idáig nem találtak behatolásra nyomot. A lezárásról a tulajdonos gondoskodhat csak. 
 
Sipos Richárd: mi a helyzet a bejelentői mobiltelefonnal, melyet a bizottság biztosított a rendőrség 
részére. 
 
Morvai László: most vették át a készüléket, a Dunakeszi Rendőrkapitányság helyezi üzembe. A 
telefonszám publikálása folyamatban van, a Gödi Körképben, a kábeltévén és kártyanaptárokon is 
közzéteszik. 
 
Lengyel György: a falfestésekkel kapcsolatban mit tudnak tenni? Személyesen is érintett, mert az ő 
kerítését is összefestették. Az alsógödi átjárót szintén tönkretették.  
 
Morvai László: feltételezhetően diákok csinálják a graffitiket, sűrűbben fognak járőrözni. A Széchenyi 
csárdánál már korábban elkövették a falfestést.  
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
2./ Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Forró Gábor: az anyag időben kiküldésre került. Kérte, hogy az 1-2. napirendi pontot együttesen 
tárgyalják.  
 
Lengyel György: a napirendi pontban szerepel a beszámoló. A most kiosztott anyag mit takar? 
 
Kovács Krisztina: a jogszabály csak a táblázatokat írja elő, a szöveges beszámoló a polgármesteri 
hivatal gazdálkodásáról szól. 
 
Sipos Richárd: a közcélú foglalkoztatásnál eltérések vannak a létszámban. 
 
Dr. Hetényi Tamás: a munkaügyi hivataltól folyamatosan kapják a létszámokat, annak megfelelően 
tudják alkalmazni a közcélú foglalkoztatottakat. Januártól valószínű már nem fog működni ez a 
foglalkoztatás rendszer. Az a közcélú dolgozókat az intézményeknél alkalmazták.  
 
Forró Gábor: milyen információk vannak a közcélú foglalkoztatás megváltoztatásáról? 
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Dr. Hetényi Tamás: továbbra is állami foglalkoztatásban fogják őket alkalmazni, elsősorban az állami 
erdészetekben. Az alkalmazásnak komoly feltételei vannak, melynek nem mindenki felel meg. 
Amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, törekedni fognak arra, hogy a jövőben is foglalkoztassanak 
közcélú dolgozókat. 
 
Forró Gábor: a számítástechnikára fordított összeg kiemelkedően magas. Miért nem került 
tervezésre? 
 
Dr. Hetényi Tamás: egy pályázati program alkalmazásához nem tudtak megfelelően tervezni. Egy 
összetett feladatról van szó, melyben a partner sem nyújt igazán segítséget. A program a könyvelésre 
vonatkozik. Ezt a feladatot idáig nem látták át, és ennek megfelelően az egész éves munkájukat kellett 
átszervezni. 
 
Forró Gábor: a pályázaton nyert programhoz nem kapcsolódott képzés? 
 
Dr. Hetényi Tamás: a program nem alkalmazható a meglévő rendszerrel, teljesen új helyzettel álltak 
szemben. A program tudását még nem ismerik. A képzésekkel kapcsolatban nem tisztázott a helyzet, 
tudomása szerint óraszámok, nem pedig az átadott tudást az alapja. 
 
Forró Gábor: a hivatal is alkalmazza a programot? 
 
Kovács Krisztina: a hivatal még nem tart ott, ahol a Településellátó Szervezet. Biztonsággal nem 
tudják még alkalmazni a programot.  
 
Dr. Szinay József: az önkormányzatnak jelenleg javult a kapcsolata a programkészítővel. A pályázatok 
a polgármesteri hivatalok fejlesztésére volt kiírva, minimális önrész mellett nyertek támogatást. 
 
Lengyel György: a megkötött szerződés tartalmazza-e, hogy mit ad, mikor lehet a programot 
megfelelően alkalmazni, van-e kötbér, amennyiben a program nem alkalmas a megfelelő munka 
végzésére. Az oktatásra milyen feltételek vonatkoznak? Az a kérdés, hogy mikor lesz a könyvelésből 
olyan érték, információ, melyet valóban fel tudnak használni. Kérte, hogy a szerződés megtekintésére 
adjanak lehetőséget. 
 
Dr. Szinay József: közbeszerzés keretén belül lett kiválasztva a cég, pontos határidőkkel. 2010. 
december végéig kell befejezettnek tekinteni, hogy megkezdődött a program alkalmazása. A hivatal 
decemberben indítja be a teljes program alkalmazását. Senki sem hibás, a körülmények nem voltak 
megfelelőek.  
 
Dr. Hetényi Tamás: amikor a szállító cég szembesült azzal, hogy a Településellátó Szervezetnél 
milyen gazdálkodási feladatok vannak, újra kellett készíteniük a programot, ez lelassította a teljes 
munkafolyamatot. A szerződésben nagyon sok minden megfelel, elsősorban a háttérfeladatok, a 
technikai feltételek nem voltak adottak. Erre vonatkozóan van egy költségvetésű igényük.  
 
Dr. Pintér György: kérte, hogy kapjanak egy tájékoztatót a POLISZ rendszerre vonatkozóan a 
hivataltól és a Településellátó Szervezettől. 
 
Forró Gábor: a kiosztott anyag a két napirendi pontot együtt tartalmazza.  
 
Lengyel György: a 2. oldalon a 2011. évben ellátandó feladatok – kötelező és önként vállalt 
feladatokra -  nem tér ki az előterjesztés. Kérte, hogy legyen megbontás. 
 
Dr. Pintér György: a 6. oldalon utalás van a kötelező és nem kötelező feladatokra. A forrásoknak 
megfelelően kell felülvizsgálni a feladatellátásokat.  
 
Lengyel György: a 4. oldalon bevételeknél az IPA csökkenését írják. Az átadott központi bevételeket 
más területen is csökkennek, ezek együttesen közel 30 millió forintot tesznek ki.  
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Dr. Pintér György: az adóosztály vezetőjével konzultálva, egy megerősített behajtással végrehajtható 
a helyi adó bevétel.  A többi összeg a normatív finanszírozások csökkentését jelenti. A kiadások 
ennek megfelelően kerültek tervezésre.  
 
Lengyel György: 4. oldalon a kiadásoknál újabb tételek jelentek meg. A költségvetésben a 310 mFt, - 
mint átmenő aktívák - ellentételezésre kerülhet-e, hogy ne rontsák az költségvetési egyensúlyt. 
Javasolta, hogy a két cégtől kérjenek be nyilatkozatot, hogy ezek átmeneti tételek.  
 
Dr. Pintér György: a költségvetésben az összeget tervezni kell. Ennek technikai megoldására 
segítséget  vár.  
 
Lengyel György: a 7.oldal 2. bekezdés eltér, a most kiosztott anyagban más szerepel. Milyen céllal 
van lekötve a 240 mFt? 
 
Dr. Pintér György: 800 millió forint van lekötve, nem 800 mFt FIDUCIA. Ezt csak és kizárólag 
beruházásra fordíthatják, vagy ilyen jellegű kötelezettségvállalásra. Van olyan összeg, mely 
kötelezettségvállalással terhelt, bár nem került felhasználásra. 350 mFt a szabadon felhasználható 
keret. 
 
Lengyel György: 800 mFt-ból 100 mFt került lekötésre a fürdőre. A 800 mFt-ot milyen tételek terhelik, 
amelyek még nem realizálódnak? 
 
Dr. Pintér György: a FIDUCIA kötvényt csak bizonyos célokra lehet felhasználni, ha nem így történne, 
felmondható lenne a szerződés, és sokkal nehezebb feltételekkel jutnának kölcsönhöz. A cél, hogy a 
kötvényt kifuttassák. A többi szabadon felhasználható forrás. Év elején és év végén is 800 mFt van 
lekötve. A kimutatást követően tisztán látható lesz, hogy a lekötendő pénzzel hogyan tudnak mozogni.  
2010-ben 362 mFt-os folyószámla hitellel nyitottak. A FIDUCIA kimutatást mindenképpel el kell 
készíteni.  
 
Lengyel György: a 8. oldalon az intézményi finanszírozás: tervezett 98 mFt, felhasználás 10 mFt. Nem 
volt rá szükség? 
 
Kovács Krisztina: a tervezett összeg a strandberuházást fedezi, mely várhatóan jövőre fog csak 
teljesülni.  
 
Lengyel György: a 10. oldalon a pénzforgalom nélküli kiadás 600 mFt. Milyen tétel ez? 
 
Kovács Krisztina: ez a tartalék sor, ezen a soron teljesítés nem szerepelhet.  
 
Sipos Richárd: az 5. oldal b. / pont feletti sorban szerepel, hogy hitelt nem kívánnak felvenni a 
működéshez, miközben pár sorral lejjebb folyószámlahitelt tüntetnek fel. Mi ennek az oka? 
 
Dr. Pintér György: a folyószámlahitel igénybevétele nem működési célú hitel, ideális esetben a bevétel 
és kiadások időbeli kiegyenlítésére szolgál. A folyamatos működés éves szinten kiegyenlítődő, de 
emellett előfordulhat, hogy van olyan időszak, melyben eltérés van a kiadás és a bevételek pontos 
időpontja miatt. Ezek elsősorban az adóbefizetések időszakában fordulnak elő, illetve a bérfizetési 
napoknál.  
 
Dr. Szinay József: a folyószámlahitel nem minősül hitelfelvételnek.  
 
Forró Gábor: a köztér rekonstrukciós folyamatnak folytatódnia kellene jövőre is. Véleménye szerint ezt 
a beruházási fejlesztési elképzeléseknél szerepeltetni kellene.  
 
Nemes Krisztián: mit jelent a város által nyújtott szolgáltatások kifejezés? 
 
Dr. Pintér György: ilyen például a szemétszállításnál a zöldhulladék szállítás. Ezeknél a 
szolgáltatásoknál minőségi eltérések lehetnek. Az oktatás szintén hasonló terület. Kérte, hogy a köztér 
folyamat szerepeljen a koncepcióban.  
 
Forró Gábor: ismertette a határozati javaslatot.  
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A bizottság 4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

12/2010.( XII. 6. ) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
 

javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját 
és az azzal egy időben benyújtott, a 2010. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésről szóló 
tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 
 
- a köztér rekonstrukciós folyamatot a beruházási fejlesztési elképzeléseknél szerepeltetni kell. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Kovács László: megkérdezte, hogy van-e a Közterület-felügyelet felé kérdés, mert hivatali 
elfoglaltsága miatt nem tud tovább részt venni az ülésen. 
 
Forró Gábor: megköszönte a részvételt. 
 
 
 
 
3./ 2011. évre vonatkozó adókoncepció 
Jakab Gábor: az előterjesztést komoly előkészítő munka és egyeztetés előzte meg.  
 
Lengyel György: a koncepcióval teljes mértékben egyetért. Az IPA befizetések emelkedésének mi az 
oka? Feltételezi, hogy a csökkentett százalék ellenére a SAMSUNG befizetésével növekedni fog az 
adóbevétel.  
 
Forró Gábor: az adó mértékének csökkentése megegyezik a kormányzati szándékkal, vállalkozás 
beindító hatásával számolnak.  
 
Dr. Pintér György: az adókulcsokkal gesztust gyakorolnak, feltételezi, hogy az idő igazolni fogja 
döntésük helyességét.  
 
Forró Gábor: ismertette a határozati javaslatot.  
 
Jakab Gábor: jelezte, hogy 42. oldalon található táblázat figyelembe vételével fogadják el a határozati 
javaslatot.  
 
 
A bizottság 4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
13/2010.( XII. 6. ) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a jegyző a 2011. évi költségvetés tervezetének bevételi 
oldalán az iparűzési adónál a jelenlegi 2% helyett 1,8%-os adómértékkel, a többi adónem 
esetében a  2009. december 10-én kihirdetett 2010. évre megállapított adómértékekkel 
számoljon. 
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Mindezekre tekintettel a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a 2011. évi költségvetés 
tervezetében – az önkormányzati adóztatás tekintetében – a következő tételek figyelembe 
vételét: 
 

ADÓNEMEK  ÉS  ADÓ SZAKTERÜLETEN  
JELENTKEZŐ BEVÉTEL-FAJTÁK 

2011. évre tervezett bevételi 
összegek 
(Ft-ban) 

Építményadó  
270 000 000 

Telekadó  
70 000 000 

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó  
3 000 000 

Iparűzési adó   
580 000 000 

Gépjárműadó  
160 000 000 

Talajterhelési díj                                                   
5 000 000 

Késedelmi pótlék és bírság  
12 000 000 

Összesen: 1 100 000 000  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
 
4./ Helyi adórendeletek módosítása 
Jakab Gábor: az előterjesztést megfelelő részletezéssel készítette elő.  
 
Forró Gábor: mit jelent az ideiglenes iparűzési adó fizetése? 
 
Jakab Gábor: az ideiglenes jelleg az jelenti, hogy a vállalkozó itt végzi a tevékenységét. A piaci és 
vásározási tevékenység, valamint a nagyszolgáltatók tartoztak ebbe a körbe. A piaci és várásozó 
kiskereskedelmi tevékenység kikerült ebből a körből, és ők nem itt fizetnek adót.  
 
Forró Gábor: a Family Frost ide tartozott? 
 
Jakab Gábor: igen, ebbe a körbe tartozott ez az árusítás. 
 
Forró Gábor: a talajterhelési díjnál milyen változások történtek? 
 
Jakab Gábor: a minimál nyugdíj szorzatának arányában, a helyi rendeletben megengedett mozgástér 
alapján tudnak kedvezményt nyújtani. 
 
Forró Gábor: felolvasta a határozati javaslatot.  
 
 
A bizottság  4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
14/2010.( XII. 6. ) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
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a csatolt előterjesztések alapján az iparűzési adóval, a talajterhelési díjjal, a telekadóval és a 
tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adóval kapcsolatos rendeletmódosítási-tervezeteket 
a csatolt normaszövegekkel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2010 ( XII. 15.)  sz. ök rendelete  
 a helyi iparűzési adóról szóló  

39/2005.(XII. 16.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban: Ipa r.)  
 

 m ó d o s í t á s á r ó l   
 

1. § 
 

Az Ipa r. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

     „3. §” 
 
Az adó mértéke 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,8%-a.  
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén  a Htv. 37.§ (2) bekezdés szerinti 

tevékenység-végzése után naptári naponként 5000.-Ft. 
                   

                    2. § 
 

(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az Ipa r. 5-6 §-ai, a 7.§  (1) 

bekezdésének második mondata és (2) bekezdése, továbbá az 1. § első tagmondata helyébe „Az 
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában” szöveg lép.  

(3) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.     
 

=============================================================================
== 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ……./2010  ( XII. 15.) sz. ök. rendelete 
 
 

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelete  ( a továbbiakban. Td.) 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

 
1.§ 

 
A Td. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

 
„3.§ 

 
(1) Locsolási célú felhasználásra a május 1 - szeptember 30. között felhasznált vízmennyiség 10 

% -a vehető figyelembe és vonható le az adóalapot képező vízmennyiségből, amennyiben a 
kibocsátó a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetőséggel (pl.: ásott, 
fúrt kút) nem rendelkezik. 

 
(2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a 

talajterhelési díj alapjából feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt-nek– a továbbiakban szolgáltató – történő bejelentését hitelt érdemlően, 
a szolgáltatótól szerzett igazolással, ennek hiányában korrigált vízdíj számlával, a vízvezeték 
megjavíttatását pedig a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja. 
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(3) A talajterhelési díj alapjának megállapítása során - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén -  a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiségként a 
szolgáltató által igazolt, vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak 
vízfogyasztásának 1/12 részével megegyező mérték vehető figyelembe.  

 
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a felhasznált vízmennyiséggel amelyet a 

kibocsátó     a szennyvíztárolóból az arra feljogosított szervezettel - Göd Város esetében ez a 
Városkút Szolgáltató KFT (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.)- szállíttat el. 

 
(5) Nem terheli díj fizetési kötelezettség azt a magánszemély kibocsátót, aki egyedülálló, állandó 

lakosként az adott ingatlanban egyedül él, és igazolni tudja, hogy a  jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem éri el és az évi vízfogyasztása 
nem haladja meg a 36 m3–t. 

 
(6) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Településellátó Szervezetet - mint kibocsátót- az általa  

fenntartott illetve üzemeltetett  
 Jácint utcai temetőben 
 Nemeskéri úti temetőben 
 Pázmány Péter utcai temetőben  valamint a 
 Pesti úti temetőben 

  felhasznált vízmennyiség után  
 

2. § 
 
 

    (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. . 
 
    (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg: a Td 
            

bevezető szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:  
 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A § (2) bekezdésében valamint 26. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:” 
A Td. 
4. § (4) bekezdésében a „4.§ (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „3.§ (5) bekezdés” 
szöveg, 
az 5. § (1) bekezdésében a „( Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 2600 Vác, Hóman Bálint u. 
3.)„ szövegrész  helyébe a „( DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác, Kodály 
Zoltán u. 3.)„ szöveg 

lép. 
 
  (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Td. 5. § (4) bekezdése hatályát veszti.  
 
  (4) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.  
 
 
========================================================================= 
 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …….. / 2010. ( XII. 15.) sz. ök. rendelete  

a helyi telekadóról szóló  
 

33/2005. (XII. 02.) sz. rendelete  ( a továbbiakba: Tr.)  
 

 m ó d o s í t á s á r ó l  
 

 1. §  
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A Tr. 5. § (1) bekezdésében a „beépítetlen belterületi földrészlet” szövegrész helyébe a „telek” szöveg 
lép, egyúttal hatályát veszti a Tr.  
5. § (1) és (2) bekezdésében „Az adó mértéke” szövegrész 
7-8 §-ai 
9. § (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdése.   
 

2.§ 
 
 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. 
(2) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.  

 
========================================================================= 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …….. / 2010. ( XII. 15.) sz. ök. rendelete  
a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 

 34/2005. (XII. 02.) sz. rendelet ( a továbbiakban: Ir.)  
 

m ó d o s í t á s á r ó l  
 

1.§ 
 

 
  Az Ir. 5. §-a, 6.§ (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdése valamint az 1. §-ában a     

„határozatlan időre” szövegrész hatályát veszti.  
 

2.§  
 

(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.  
(2) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
   

 
 
5./ Önkormányzati óvodai férőhelyek magánintézmények bevonásával történő pótlása 2011-ben 
Dr. Nagy Atilla aljegyző: ismertette az előterjesztést. Az önkormányzatnak az óvoda működtetése 
kötelező feladat. Az 5. életév felett kötelezően fel kell venni a gyermekeket. Várható módosítás, hogy 
a jövőben  minden jelentkezőt fel fog kelleni venni, de Gödön idáig is minden gyermeket felvettek. Az 
idei szeptember-októberben erősebben kezdtek. Fontos információ, hogy a Fácán óvoda pályázatnál 
nyilatkozni kellett arról, hogy 75 férőhely elég lesz, illetve ellátják az óvodai feladatot. Az előterjesztést 
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta. A bizottság kérte, hogy próbáljon meg 
egyeztetni, és a fizetendő összeget minél alacsonyabb szintre hozni. A magánóvodáknak is áldozatot 
kell hozni, valamint a szülőknek is részt kell vállalni a fizetési kötelezettségből. Az eddigi rendszer 
átjárható volt mindkét irányba. A tárgyévi támogatásról már döntés született. Javasolta, hogy a 
megkezdett nevelési évet a magasabb támogatási összeggel is vállalja az önkormányzat. Javaslatként 
elhangzott, hogy a szülők részéről is emeljék meg az önerőt. Az étkezés magasabb összegű a 
magánóvodákban. Azt kell eldönteni, hogy kifizetik-e azt az összeget, amennyiért felvették a 
gyermeket.  
 
Forró Gábor: ezzel a megoldással kockáztatják a pályázati támogatást?  
 
Dr. Nagy Atilla: szükséges a határokat egy kicsit feszegetni. Kérte a bizottságot, hogy vázlatos 
elképzelést, irányvonalat határozzanak meg.  
 
Sipos Richárd: a 4.400 Ft-os támogatás nem került szóba az előterjesztésben.  
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Dr. Nagy Atilla: ez az összeg megszűnne, és egységesítenék a támogatási rendszert.   
 
Sipos Richárd: miért kell az önkormányzatnak támogatást nyújtani az olyan szülők részére, akik 
amúgy is magánóvodába járatják a gyermekeiket, és be tudják fizetni az akár 50.000 Ft-os havi díjat 
is? 
 
Dr. Nagy Atilla: ez egy korábbi döntés következménye.  
 
Sipos Richárd: nem kapott választ a kérdésére. 
 
Dr. Nagy Atilla: nem kell fizetni a 4.400 Ft-ot.  
 
Dr. Bognár László: korábbi döntés alapján volt egy keretük és bizonyos gyermeklétszám, ennek 
alapján került kialakításra a 4.400 Ft.  
 
Forró Gábor: a megszorítások következtében valóban nem szükséges fizetni a 4.400 Ft-ot. 
 
Hlavács Judit: az előző rendszert ki kell futtatni, és szeptembertől kellene az új támogatási formát 
bevezetni. Akinek munkába kell állnia, annak sok a havi 10.000 Ft. Annak a szülőnek, aki maga 
választ óvodát, valószínű meg tudja fizetni a magánóvodai díjakat is.  
 
Dr. Pintér György: a határozati javaslat komoly megkötést jelent a jövő évi költségvetésben. Az 
elhangzottak alapján javasolta, hogy a 4.400 Ft-os fejkvóta ne kerüljön jövőre kifizetésre. Ezt követően 
kell meghatározni, hogy milyen módon lehessen a magánóvodákat támogatni. Akár úgy, hogy 
biztosítanak egy keretet, és a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság osztja szét szakmai- 
technikai módszerrel. A bizottság hozzon döntést a 4.400 Ft törlésére, és a jövő évi keretre. Idén 
mennyit költöttek a magánóvodákra? 
 
Kovács Krisztina: körülbelül 17 mFt-ot. A 10,5 millió forint csak júniusig szól. Az ezt követő időszakot 
is tervezni kell.  
 
Dr. Pintér György: szeptembertől az új óvodával is számolni kell.  
 
Dr. Nagy Atilla: júniusig kötik meg a szerződéseket.  
 
Lengyel György: mit jelent a puffer óvoda? Nem találta az értelmező kéziszótárban. 
 
Dr. Nagy Atilla: ez egy belső szakzsargon, a tartalék férőhelyet nevezték így el. 
 
Lengyel György: az 51. oldalon felsorolta a magánóvodai létszámokat. A meglévő gyermekek, a 
tervezett létszám és az új óvoda beindításával várható létszám nem egyezik. Az új óvodával az 
önkormányzat több létszámmal fog rendelkezni, annak ellenére, hogy az előterjesztésben még mindig 
hiány van.  
 
Dr. Nagy Atilla: 87 gyermekkel kezdték az idei szeptembert. Ezt követi a felajánlott helyek száma. A 
létszám egy elméleti szám. Évente 25-30 gyerekkel nő az óvodás populáció, mellyel számolt.  
 
Lengyel György: a magánóvodákat megéri 50.000 Ft-/fő támogatásért fenntartani, miért nem az 
önkormányzati óvodában találnak megoldást, akár nonprofit módon üzemeltetve.  
 
Dr. Nagy Atilla: jobb megoldás lenne, ha az önkormányzat ingatlan fejlesztésként megépítené az 
óvodát, és átadná az egyházaknak működtetésre, akik magasabb finanszírozást kapnak és 
rentábilisan fenn tudnák tartani az intézményt.  
 
Hlavács Judit: a Búzaszem iskola nyitott az óvoda működtetésére is.  
 
Dr. Pintér György: a piaristák át tudják venni a Búzaszem iskolát, az óvodabővítést és annak majdani 
működtetését.  
 



 25 
 
 
Forró Gábor: javasolta, hogy az elhangzottak alapján töröljék a 4.400 Ft-os támogatást. 
 
 
A bizottság  4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
15/2010.( XII. 6. ) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 
a  nem önkormányzat közoktatási szerződés által biztosított magánóvodai férőhelyekre 2011. 

január 1-től nem javasolja az eddigi 4400.-Ft/fő/hó vagy más összegű támogatás nyújtását. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
Szünet.  
 
Forró Gábor: összefoglalta az elhangzottakat.  
 
 
Jakab Gábor: a szünetben utánanézett a Family Frost ideiglenes iparűzési adófizetési 
kötelezettségének. A mozgóboltnak szabályszerűen van székhelye, telephelye, és ott fizeti az 
iparűzési adót.  
 
 
 
 
6./ Közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása 
Dr. Pintér György: ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy az alkotmányban biztosított pihenési 
jogra hivatkozzanak. Mennyi büntetést lehet kiszabni a rendelet megszegőjének? 
 
Dr. Nagy Atilla: ez egy módosító rendelet. Az alaprendeletben szerepel a 30.000 Ft maximális 
szabálysértési bírság. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és több módosító indítványa volt.  
 
Lengyel György: a többi hangos őstermelővel mi a helyzet? 
 
Dr. Nagy Atilla: a mozgóbolt egy bejelentett vállalkozás.  
 
Forró Gábor: mi a helyzet a vándorcirkusszal és egyéb szélsőséges helyzetekkel? 
 
Dr. Nagy Atilla: a mozgóboltos tevékenységet a törvény engedi. A többi reklámozó nem mozgó bolt, 
rájuk a környezetvédelmi rendelet vonatkozik. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
zajhatást minden nap – minden órában tiltaná.  
 
Dr. Pintér György: előterjesztésében általánosan az üzleti célú tevékenységekre gondolt.  
 
Dr. Nagy Atilla: idézte az alaprendelet vonatkozó paragrafusait. A közterület használati engedélyt 
megkaphatják, de az engedélyben ki kell kötni, hogy csak csendben végezhető a tevékenység. A 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság további tiltásokat is javasolt, a házalást és a koldulást 
is szerepeltette.  
 
Lengyel György: mi a helyzet abban az esetben, ha becsengetéssel zavarják a lakók nyugalmát? 
Azzal, hogy csend legyen, teljes mértékben egyetért. Vannak olyanok is, akik önkormányzati 
engedéllyel árusítanak. Miért ad engedélyt az önkormányzat? 
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Dr. Pintér György: ami nem volt tilos, az szabad volt.  
 
Dr. Nagy Atilla: akik bejelentették tevékenységüket, a hivatalosság látszatát kívánták kelteni. A 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata az egész napos zajhatás és a 
koldulás, házalás tiltását javasolta. A díjszabással szintén tudják befolyásolni a tevékenységet. Külön 
körzetenként is megszabhatnak díjakat, és az egész várost lefedve ez már komoly tételt jelenthet.  
 
Sipos Richárd: jelenleg az összes közterület használati díj 3 területre van lehatárolva.  
 
Dr. Nagy Atilla: két zónánál van fix terület, de több körzetet is ki lehet alakítani. A mozgóboltra más 
vonatkozik.  
 
Forró Gábor: a határozati javaslata, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító 
indítványának megfelelően fogadják el az előterjesztést.  
 
Lengyel György: mekkora bevétele származik az önkormányzatnak? Véleménye szerint körülbelül 2 
mFt bevétele lehet az önkormányzatnak.  
 
Dr. Pintér György: a településrészenként kifejezés helyett választókörzetet jelöljenek meg.  
 
Lengyel György: III. tervezet alapján a legmagasabb 10 %-os emelést javasolja.  
 
Dr. Nagy Atilla: a bizottság a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslataival kiegészítve, 
azt elfogadva, a 10 %-os díjemelésű III. tervezettel javasolja a rendelet módosítását.  
 
 
  
A bizottság  4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

16/2010.( XII. 6. ) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi rendelet-tervezet elfogadását a  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosításaival kiegészítve,  

és a 10 %-os díjemelésű III. tervezettel: 
 

 
…./2010. (XII. 15. ) sz. ök rendelet 

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI.20.) sz. ök. rendelet módosításáról 
 

Az eredendően közlekedési és közösségi célú közterületek védelme, egyéb célú hasznosításuknak a 
közérdek érdekében való egészségügyi, településkép és forgalomszabályozási szempontú keretek 
közé szorítása érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a 
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése 
alapján, tekintettel a 248/2008. (X.29.) Korm. sz. rendeletben biztosított szabályozási lehetőségekre 
Göd Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
(1) A 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének f./ pontja 
hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f./ hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint a 
közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló portál, kirakat elhelyezésére,” 
 
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének g./ pontja hatályát veszti. 
 
(3) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének h./ pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
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„Ez alól kivételt jelent az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett járdaépítés 
anyagainak tárolása legfeljebb 5 napig.” 
 
(4) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének i./ pontjának „mozgóboltra” szava hatályát veszti. 
 
(5) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének p./ pontja hatályát veszti. 
  
(6) A Rendelet 2. § (2) bekezdésének „A mozgóboltra kiadott engedély...” kezdetű mondata hatályát 
veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A mozgóboltra kiadott engedély Göd város közigazgatási területének egy-egy részére vagy egészére 
adható ki. A településrészek lehatárolása és mérete hozzávetőlegesen megegyezik egy helyhez 
kötött, háztartásokban szokásos felhasználású fogyasztási cikkeket forgalmazó kis-közepes méretű és 
forgalmú kiskereskedelmi üzlet vásárlói vonzáskörzetével, más szóval azzal a területtel ahonnan a 
helyhez kötött üzlet vásárlói jellemzően vásárlóként megjelennek. A településrészenként kiadható 
mozgóboltra vonatkozó közterület-használati engedély és annak díjtétele jelentősen nem térhet el a 
helyhez kötött kereskedelem részére adható közterület-használat díjtételétől, ezzel kiegyenlíti a 
mozgóboltok eddigi terjesztési lehetőségekben előálló versenyelőnyét. A nevezett településrészi 
lehatárolást e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 
 
(7) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g./, h./ és i./ pontokkal egészül ki: 
„g./ forgalomszervezési okból, az említett útszakaszokon meglévő, oktatási intézménynek ottléte által 
súlyosbított nagy forgalomhoz képest gyenge  áteresztőképesség okán a Petőfi Sándor utca 
Alkotmány utca és Jávorka Sándor utca közötti szakaszára és a Lenkey utca Kálmán utca és a 
Bozóky Gy. tér közötti szakaszára. Ezt a kikötést az engedélyben fel kell tüntetni. 
h./ mozgó- és alkalmi árusítás, javító-szolgáltató tevékenység, mozgóbolt, alkalmi vásár 
tevékenységre hangosítás vagy hangos reklámozás következők szerinti korlátozását mellőző módon. 
E tevékenységek során Göd város egész területén tilos erősítés vagy a nélküli reklámozás, 
figyelemfelhívás célú hangkibocsátás, zajkeltés: 

− vasárnapokon és ünnepnapokon egész nap, 
− egyéb napokon 18 – 09 óra és 12 – 15 óra közötti időszakban. 

i./ Az e bekezdésben szabályozott korlátozásokat a közterület-használati engedélyben – amennyiben 
annak kiállítása általában lehetséges – a jogkövetkezményekre utaló tájékoztatással ki kell kötni.” 
 
(8) A Rendelet 5. § (2) bekezdésébe beillesztésre kerül a 2. §. (1) bek. „u./” pontra való hivatkozás. 
(mozgóbolt). 
 
(9) A Rendelet 6. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A pavilon, reklámtábla, -oszlop, -berendezés esetében a tulajdonos nevét, címét, érvényes 
telefonszámát és az engedély számát is látható helyen fel kell tüntetni és ezt fenn kell tartani.” 
 
(10) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „10 óra” szövegrész helyébe „14 óra” rendelkezés lép, 
továbbá az „E területek használata...” kezdetű mondat hatályát veszti. 
 
(11) A rendelet 9. §-a a következő, (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) A közterület-használati engedély lejártát vagy visszavonását követően az engedélyes köteles 
saját költségére és veszélyére az eredeti állapotot helyreállítani. Folyamatos vagy idényszerűen 
visszatérő engedélyezés esetén eredeti állapot alatt a legelső engedély kiadását megelőző állapotot 
kell érteni. A kikötést az engedélybe is bele kell foglalni.” 
 
(12) A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki: 
„c./ aki a közterület-használati engedélybe e rendelet alapján foglalt kikötést, feltételt teljes mértékben 
nem teljesíti, a korlátozásokat teljes mértékben nem tartja be.” 
 
(13) A Rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A közterület-használati engedély illetve jogosultság hatályát veszti, amennyiben az engedélyes a 
10. § (1) bekezdésébe foglalt szabálytalanságokat elköveti, függetlenül a szabálysértési eljárás 
állásától. Az ilyen engedélyes – kérelmére - az éves díj ténylegesen igénybe nem vett hátralévő 
időarányos részének visszatérítésére jogosult.” 
 

2. § 
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(1) A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet  a következő, 2 számú melléklettel egészül ki. 
 
(3) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

III. sz. tervezet 
10%-os emelés (kerekítve) 

1. számú melléklet 
Közterület-használat díjtételei 
 

Megnevezés Díjtétel  2010. Díjtétel  2011. 
 I. II. III. I. II. III. 

1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, 
tároló, stb.                          

670.-
Ft/m2/hó 

600.-
Ft/m2/hó 

530.-
Ft/m2/h

ó 

740.-
Ft/m2/hó 

660.-
Ft/m2/hó 

580.-
Ft/m2/h

ó 

2./ Mozgóbolt 
 (településrészenként) 

300.000 Ft/év 

(egész városra) 

40.000.-Ft/év/városrész 

3./ Alkalmi árus (pattogatott 
kukorica, édesség, sorsjegy, 
fenyőfa, dísznövény, virág 
árusítás, stb.) 

 

6.650 Ft/nap 
 

7.300.-Ft/nap 

4./ Alkalmi szolgáltatás (kerékpár 
megőrzés, utcai mérlegelés 
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, 
stb.) 

7.980.- Ft/nap 
 

8.800.-Ft/nap 

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

 
 

2.780.- 
Ft/m2/hó 

 
 

2.170.- 
Ft/m2/h

ó 

 
 

1.570.- 
Ft/m2/hó 

 
 

3.050.- 
Ft/m2/hó 

 
 

2.400.- 
Ft/m2/hó 

 
 

1.700.- 
Ft/m2/h
ó 

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

670.- Ft/m²/hó 
 

750.- Ft/m²/hó 

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

 

 
 

800.-Ft/m2/hó 

 

 
 

900.- Ft/m2/hó 

8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 
sport és kulturális rendezvény,       
film és TV felvétel, mutatványos 
tevékenység, belépődíjas 
rendezvény 
 

 
 

esetenkénti megállapodás 
 

 
 

esetenkénti megállapodás 
 

9./ Gépjármű tárolás    
(csak akkor, ha közterületi 

 
 

 
 

22.000.- Ft/hó 
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lehetőség, megengedi hatósági 
jelzéssel nem rendelkező és az 
üzemképtelen járművek 
esetében) 

20.000- Ft/hó 

 

10./ Nem közút céljára szolgáló 
közterületre nyitott garázs 

3.630.- Ft/hó 
 

4.000.- Ft/hó 

 
 
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület 
 II. terület Pesti út és Duna közötti terület 
 III. terület Pesti úttól keletre eső terület 
 
 
 Markó József       dr. Szinay József 
 polgármester              jegyző 

 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
 
7./ Szakáts-kerti horgásztó bérleti szerződésének módosítása 
Forró Gábor: ismertette az előterjesztést, melyet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is 
megtárgyalt.  
 
Lengyel György: anyagi kötelezettséget ró-e a szerződés szerinti bérlőre, vagy ez egy jogi 
kiegészítés? 
 
Forró Gábor: az eredeti szerződés alapján a bérlő minden jogosultságot megkapott.  
 
Lengyel György: az a.) változat alapján már nem egyértelmű a döntés.  
 
Forró Gábor: az a.) változat a bérleti díj változatlanul hagyása.  
 
Lengyel György: nem egyértelmű a megfogalmazás. Jogot adnak át? 
 
Dr. Pintér György: a halászati jog összegét mindenképpen meg kell határozni. Az a.) változatban 
hozzátartozik, és nem emelkedik az összeg, vagy azt 0.-Ft-ban határozzák meg, és nem emelkedik az 
összeg. A b.) pontban pedig emelkedik az összeg.  
 
Lengyel György: javasolta, hogy vegyék le a napirendi pontot.  
 
Forró Gábor: elfogadta a javaslatot, és további tájékozódásig levette a bizottság a napirendről.  
 
 
 
 
 
8./ Tájékoztató a központi orvosi ügyelet ellátásáról 
Forró Gábor: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György: azért kérte a tájékoztatást, mert egy szolgáltató cég adott ajánlatot erre a 
tevékenységre, kiegészítő szolgáltatásként. Az emberi élet megfizethetetlen, ezért a nagyobb 
biztonság elérése a cél. A magánvállalkozás további információt nem adott, a tényleges hiányosságra 
az anyag nem mutatott rá.  
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9./ Egyebek 
 
Lengyel György: 382 magántulajdonos területére az ELMÜ jelzálogot és szolgalmi jogot jegyzett be, 
mindenféle értesítés nélkül. Az ELMÜ egy rendeletre hivatkozva azt mondta, hogy joguk volt a jog 
bejegyzésére. A Gödi Körkép foglalkozott az üggyel, valamint Dr. Nyitrai Judit ügyvéd kapott 
megbízást az ügy kivizsgálására, valamint az országgyűlési képviselőt is felkérték tájékozódásra.  
Kérte, hogy adjanak pontos információt az érintettek számára. Országosan körülbelül 700.000 hektárt 
érint a jogbejegyzés. A többi érintett érdekét is képviseli ebben az ügyben.  
 
Forró Gábor: tudomása szerint a megbízott ügyvéd eljárt ebben az ügyben.  
 
 
 
 
9.1 Közterületen történő dohányzás tilalma 
Forró Gábor: ismertette az előterjesztést. Sok önkormányzat megtiltotta a közterületen történő 
dohányzást, sőt van olyan település, amely a teljes közterületen megtiltotta a dohányzást. Nem lesz 
osztatlan sikere, de az uniós jogharmonizáció értelmében szükséges megtenni ezt a lépést.  
 
Hlavács Judit: a sportpályát is bele kell vonni. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
területeket módosította.  
 
Nemes Krisztián: a területeken ki is kell helyezni a figyelmeztető táblákat, és a szigorítást megfelelően 
kommunikálni és ellenőrizni kell. A pontos területet is meg kell jelölni.  
 
Dr. Pintér György: a kijelölt dohányzóhelyre is vonatkozik-e? Ha teljes a tiltás, akkor mindenre 
vonatkozik. A kijelölt zónát is meg kell pontosan határozni.  
 
Hlavács Judit: a piarista diákokra vonatkozott elsősorban a probléma.  
 
Sipos Richárd: a rendeletben közterületről van szó.  
 
Hlavács Judit: az eredeti előterjesztésben 200 méteres körzetről volt szó.  
 
Forró Gábor: javasolta, hogy a rendeletet részleteiben dolgozzák ki. A területi kijelölés nem 
megoldható, az egyértelmű tábla kihelyezéseket meg kell oldani.  
 
Dr. Hetényi Tamás: a jelzőtábla kihelyezéseket a főépítésszel szokták felmérni, készítenek egy tervet, 
melynek komoly költségvonzata van. Jelentős költségekkel és jelentős munkával jár. Kevesebb 
munkával és költséggel járna, ha a dohányzó helyeket jelölnék meg.  
 
Dr. Nagy Atilla: ismertette az 1999. évi XLII. Dohányzás tilalmára vonatkozó törvényt.  
 
Forró Gábor: megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kérjék fel a főépítészt és az aljegyzőt. 
 
Dr. Nagy Atilla: a rendelet elfogadása előbb-utóbb szükségesség válik, az a kérdés, hogy milyen 
tartalommal töltik fel.  
 
Forró Gábor: javasolta, hogy az előterjesztést a következő bizottsági ülésre részletesen dolgozzák ki.   
 
 
 
 
9.2 Környezetvédelmi rendelet módosítása 
Lengyel György: két olyan fa fajta  is van, melynek levelei nem komposztálhatók.  
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Dr. Hetényi Tamás: a zöldhulladék kezelés egy átfogó terület. Az elképzelés szerint fizető zsákos 
elszállítás lehetne annak, aki nem kíván komposztálni. Ez még nincs kidolgozva, és a lerakók díját 
sem ismerik. A lerakás mellett még egyéb díjat is ki akarnak szabni, melynek pontos nagyságáról 
nincs információjuk.  
 
Forró Gábor: korábban már volt egy komposztálási hullám Gödön.  
 
Dr. Hetényi Tamás: a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás és egyéb technikák ismertetésére 
pályázatot kellene benyújtani, tekintettel arra, hogy kertvárosról van szó.  
 
Hlavács Judit: ehhez egy kampányt is kellene rendelni. Vállalta, hogy a körképben erről tájékoztatást 
ad.  
 
Dr. Pintér György: a város elemi érdeke, hogy minél kevesebb zöldhulladékot kelljen elszállítani. A 
Gödi Körképben sorozatot kellene indítani. Mekkora távolságra hordják jelenleg a zöldhulladékot? 
 
Dr. Hetényi Tamás: Csömörre hordják a zöldhulladékot. 
 
Forró Gábor: a fokozatosság is szóba jöhet, először csökkentenék a szállítást, mielőtt végleg 
megszűntetnék. Határozati javaslata, hogy az elhangzottak figyelembevételével átdolgozásra 
visszaadják az előterjesztőnek az anyagot. (teljes tiltás, az égetési napok számának csökkentése, 
bírság, fokozatos bevezetés.)  
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a következő ülés várhatóan  december 21-e, 9 óra. 
 
 
 
 

 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

 
Forró Gábor         Szaszovszky Olga 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 
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