
161/2012. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat

Igazgatási szünet elrendelése
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal karácsonyi és év 
végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2012. december 24-től 2013. január 2-ig igazgatási szünet
2013. január 3. (csütörtök) és 2013. január 4. (péntek) egész napos ügyfélfogadás

Az Okmányiroda karácsonyi és év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2012. december 24. és 2012. december 31. munkaszüneti nap
2012. december 27. (csütörtök)  egész napos ügyfélfogadás
2012. december 28. (péntek)  pénteki ügyfélfogadási rend
Az igazgatási szünet alatt a hivatal köztisztviselői éves szabadságukat töltik.
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A most megjelent Gödi Közlöny 
című alkalmi kiadvány közös 
céljainkat szolgálja, segít eliga-

zodni teendőinket és lehetőségeinket 
illetően. 
Az utóbbi években mind a  családok, 
mind a közösség anyagi lehetőségei be-
szűkültek. Kevesebb a forrásunk a na-
gyobb kiadásokkal járó fejlesztésekre, 
beruházásokra.  Amihez azonban ke-
vesebb pénz is elegendő, s mégis sokat 
jelent mindennapjainkban, az  család-
jaink, tulajdonunk biztonsága, környe-
zetünk megóvása, szépítése. A közbiz-
tonság javítása szándékával segítjük 
a rendőrség működését, szeretnénk na-
gyobb erkölcsi és anyagi támogatással 

megerősíteni a polgárőrségeket.  Folya-
matosan fejlesztjük útjainkat, felújítjuk 
köztereinket, újabb és újabb járdasza-
kaszokat építünk, cseréljük az elörege-
dett fákat, közterületi hirdetőtáblákat 
állítunk. Mindezekhez kérem az Önök 
további segítségét. Lépjünk fel együtt 
a  rongálókkal, a  szemetelőkkel szem-
ben! Jelezzük, ha gyanút ébresztő ide-
geneket látunk, tartsuk és tartassuk be 
a közösség érdekében hozott szabálya-
inkat!
A fenti célok elérésében bízva, a város 
önkormányzata és vezetői nevében 
tisztelettel

Markó József
polgármester

Kedves Gödi Polgárok!

Markó József, Göd polgármestere

Göd Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete, valamint 

a Polgármesteri Hivatal  
valamennyi munkatársa nevében

kellemeskarácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván
Markó József 

polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Pintér György 
alpolgármester
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Tájékoztatás a Dunakeszi Járási 
Hivatal megalakulásáról
2013. január 1-jével megkezdi működését a Dunakeszi Járási 
Hivatal a Dunakeszi, Fő út 143. szám alatti, volt Gárdonyi 
Géza Szakiskolai Kollégium második és harmadik emeletén. 
A Polgármesteri Hivatal hatásköréből a gyámhivatal, egyes 
szociális és egyes jegyzői gyámhatósági feladatok kerülnek 
át járási hatáskörbe. Az ezekkel kapcsolatos ügyintézés a to-
vábbiakban a Dunakeszi Járási Hivatal épületében történik 
majd. Az  okmányirodai ügyintézéseket Göd vonatkozásá-
ban továbbra is a  Gödi Okmányiroda látja el a  Göd, Pesti 
út 60/a. szám alatti épületben, de a  törvényi változásoknál 
fogva járási irányítással. 
Január elsejével az építéshatósági feladatokat Dunakeszi 
Város jegyzője látja el (Dunakeszi, Fő út 25.) A Gödi Ön-
kormányzatnál Építésügyi Szolgáltatási Pont fog működni 
a  Polgármesteri Hivatal épületében az elektronikus építés-
ügyi hatósági ügyintézés elősegítése érdekében.
A  járási hivatal működésével kapcsolatban egyelőre pon-
tosabb információk nem állnak rendelkezésünkre. Amint 
értesülünk az  ügyintézés részleteiről és az  ügyfélfogadás 
rendjéről, az  információkat azonnal közzé tesszük a városi 
honlapon (www.god.hu) és a Gödi Körképben.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Huszonnégy órás telefonos 
járőrszolgálat Gödön
A Gödi Rendőrőrsön 2012. október 16-tól a szolgálatot tel-
jesítő járőröknél szolgálati mobiltelefon található, amely 
a nap 24 órájában hívható.
A telefonnal a rendőrség célja, hogy a gödi lakosság, ameny-
nyiben bejelentése van, bűncselekmény szemtanúja volt, 
vagy bűncselekmény áldozata lett, közvetlenül a  szolgála-
tos járőrt tudja hívni, ami sokkal gyorsabb és hatékonyabb 
intézkedést tesz lehetővé. A  járőröknél lévő mobiltelefonra 
várjuk azoknak a lakosoknak a hívásait is, akik gyanús sze-
mélyeket, az  utcában hosszabb ideig várakozó, ismeretlen 
rendszámú autókat, trükkös csalókat látnak a városban.
A járőrtelefonnal egyszerűbben és gyorsabban juthatnak el 
az  információk a  szolgálatban lévő munkatársakhoz, mint 
ha a rendőrség központi telefonszámát (a 112-t) vagy a ren-
dőrkapitányság ügyeletét hívják a lakosok. A járőrnek a be-
jelentéstől számított legfeljebb 30 percen belül kötelessége 
a bejelentővel felvenni a kapcsolatot, és – amennyiben szük-
séges – megtenni az intézkedéseket.
Arra kérem a tisztelt lakosokat, hogy csak a valós tartalmú 
bejelentéseiket tegyék meg, ne vegyük el feleslegesen (még 
tréfából sem) a szolgálat idejét.
Várjuk bejelentéseiket a +36-20/943-7676-os telefonszámra!

Nagy Attila r. százados
őrsparancsnok

2012. november 28-án Göd Város Önkormányzata módosította 
a talajterhelési díjjal kapcsolatban adható kedvezmények körét
Tisztelt Lakosság!
Törvényi előírás alapján 2012. február 1-jén tízszeresére emelkedett 
a talajterhelési díj összege. Ugyanakkor – élve a rendelkezésre álló 
törvényi felhatalmazással – Göd Város Önkormányzata kibővítette 
a talajterhelési díjjal kapcsolatban adható kedvezmények körét. 

Ennek megfelelően a 2013. január 1-jétől hatályos rendelet kedvez-
ményi és mentességi szabályai a következők: 

90%-os díjkedvezményben részesül (vagyis csak a korábbi mér-
tékű díjösszeg megfizetésére köteles) 

1.  Aki 2012. december 31-ig rákötött vagy ráköt a csatornahálózat-
ra, és ezt a következő bevallásával együtt legkésőbb 2013. már-
cius 31-ig a DMRV Zrt. által kiadott dokumentummal igazolja.

2.  Akinek az ingatlanán az éves vízfelhasználás nem haladja meg 
a 15 m3-t. (A fogyasztás mértékét a bevallásban kell szerepeltet-
ni, az adat valódisága a DMRV Zrt. kimutatásából ellenőrizhe-
tő.)

3.  Aki kizárólag locsolási célra használ vizet. A kedvezményt ké-
relemre az kaphatja, akinek az ingatlanán nincs olyan helyiség 
– például illemhely, kézmosó, mosdó, zuhanyozó – amelynek 
használatával szennyezőanyag kerülhet a talajba. 

4.  Akinek az ingatlanában az ott életvitelszerűen élők figyelembe vé-
telével az egy főre jutó jövedelem a minimálnyugdíj két és félsze-
resét – ez jelenleg 71 250 Ft – nem haladja meg. Ezt a kedvezményt 
is külön kell kérelmezni jövedelemigazolások csatolásával. 

A kérelmek beadványi (eljárási) illetéke – főszabály szerint – 
3 000 Ft, ezen összeg megfizetése alól az ügyfél anyagi és szociális 
rászorultság esetén csak különösen indokolt esetben mentesíthető. 

A fent leírtakon túlmenően továbbra is levonható a talajterhelési 
díj alapjából (a felhasznált vízmennyiségből): 
a.)  A vízvezeték meghibásodása (csőtörés) esetén a rendelet szerint 

számított vízmennyiség, feltéve, hogy a felhasználó a megjavít-
tatást igazolja, és a DMRV Zrt. megfelelő nyilatkozatát beszerzi. 

b.)  Locsolási kedvezmény címén a május 1. és szeptember 30. kö-
zötti időszakban felhasznált, számlákkal igazolt vízmennyiség 
10%-a. Figyelem! Ez a kedvezmény nem azonos a fenti, 3. pont-
ban meghatározott locsolási kedvezménnyel, ennél ugyanis 
az  ingatlanon található „szennyezőforrás” (fürdőszoba, zuha-
nyozó, mosdó, illemhely). A központi jogszabályi előírás azon-
ban 10%-os levonást kötelezővé tesz. 

c.)  A szennyvíztárolóból a  Városkút Szolgáltató Kft. (2131 Fót, 
Keleti Márton u. 11.) által számlával igazoltan elszállíttatott 
vízmennyiség.  

A talajterhelési díjjal kapcsolatban érdeklődni, tájékoztatást kérni 
telefonon a (27) 530-052 és a (27) 530-039 számokon munkaidő-
ben, személyesen pedig – ügyfélfogadási időben – a Polgármesteri 
Hivatal földszintjén található 4. sz. irodában lehet. 

Jakab Gábor
adóosztály-vezető
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Módosította: az 51/2008. (IX.26.) sz. Ök. rendelet 
 a 68/2008. (XII.12.) sz. Ök. rendelet 
 a 31/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet 
 a 29/2010. (XII.15.) sz. Ök. rendelet, valamint
a 23/2012. (XI. 30.) sz. Ök. rendelet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A § (2) bekezdésé-
ben, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Göd város közigazgatási területén 
a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsá-
tókra (vízfelhasználókra) terjed ki. 
 

A talajterhelési díj alapja, egységdíja, mértéke
2. §

(1)  A talajterhelési díj alapja a Ktd. 12. § (2) bekezdé-
sében meghatározott vízmennyiség, csökkentve 
a  locsolási célra felhasznált, e rendelet 3. § (1) be-
kezdésében meghatározott vízmennyiséggel.

(2)  A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a  Ktd. 
12. § (3) bekezdése alapján:1200 Ft/m3. 

(3)  Göd város területérzékenységi szorzója a 27/2004. 
(XII. 25.) sz. KvVM rendelet alapján: „1,5”.

(4)  A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdé-
sében szereplő egységdíjmérték és a  (3) bekezdé-
sében meghatározott területérzékenységi szorzó 
szorzata, azaz 1800 Ft/m3. 

(5)  Annál a  vízfelhasználónál, aki nem vezetékes 
ivóvízrendszerből vételezi a vizet, és bekötési mé-
rőórája sincs – feltéve, hogy az általa életvitelsze-
rűen használt ingatlanon működőképes fúrt kút 
található –, évente 20 m3 átalány-vízfogyasztást 
kell figyelembe venni. 

Díjkedvezmények és díjmentességek 
3. §

(1)  Locsolási célú felhasználásra a május 1. – szeptem-
ber 30. között felhasznált vízmennyiség 10% -a ve-
hető figyelembe és vonható le az adóalapot képező 
vízmennyiségből. 

(2)  Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, 
elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a talajter-
helési díj alapjából, feltéve, hogy a kibocsátó a meg-
hibásodást hitelt érdemlően igazolja. 

(3)  A talajterhelési díj alapjának megállapítása során – 
a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennál-
lása esetén – a vízvezeték-meghibásodás hónapjára 
eső vízmennyiségként a vízvezeték meghibásodá-
sának éve előtti év vízfogyasztásának 1/12 részével 
megegyező mérték vehető figyelembe. 

(4)  A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a fel-

használt vízmennyiséggel, amelyet a  kibocsátó 
a  szennyvíztárolóból az  arra feljogosított szerve-
zettel – Göd Város esetében ez a Városkút Szolgál-
tató Kft. (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.) – szállíttat 
el.

(5)  Mentesül a  2. § (4) bekezdésében meghatározott 
díjösszeg 90%-ának megfizetése alól az a kibocsátó 

      (a)  aki legkésőbb 2012. december 31-ig ráköt a csa-
torna-gerincvezetékre,

      (b)  akinek az ingatlanán az éves vízfogyasztás nem 
haladja meg a 15 m3-t,

      (c)  aki igazolhatóan kizárólag locsolási célra hasz-
nál fel vizet,

      (d)  akinek a  használatában lévő ingatlanban élet-
vitelszerűen élő személyek figyelembe vételével 
az  egy főre jutó jövedelem a  legalacsonyabb 
öregségi nyugdíj (minimálnyugdíj) két és fél-
szeresét nem haladja meg.

(6)  Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Településel-
látó Szervezetet – mint kibocsátót – az általa fenn-
tartott, illetve üzemeltetett Jácint utcai temetőben, 
Nemeskéri úti temetőben, Pázmány Péter utcai te-
metőben, valamint Pesti úti temetőben felhasznált 
vízmennyiség után. 

Díjkedvezmények és díjmentességek igazolására 
szolgáló dokumentumok 

3/A §
a.)  a 2. § (5) bekezdés szerinti mentesség helyszíni 

szemle alapján hivatalos dokumentummal 
b.)  a 3. § (1) bekezdés szerinti adott időszakra vonatko-

zó locsolási célú felhasználás közüzemi számlákkal 
c.)  a 3. § (2) bekezdés szerinti meghibásodás a Duna 

Menti Regionális Vízmű Zrt-től – a  továbbiak-
ban: szolgáltató – szerzett dokumentummal vagy 
a megjavíttatást igazoló számlával 

d.)  a 3. § (3) bekezdése szerinti vízfelhasználás és 3. § 
(5) bekezdése a) pontja szerinti rákötés a szolgálta-
tótól szerzett dokumentummal 

e.)  a 3. § (4) bekezdése szerinti elszállítás a Városkút 
Szolgáltató Kft. által adott számlával 

f.)  a 3. § (5) bekezdés b) pontjában leírtak szerinti 
mértéket meg nem haladó éves vízfogyasztás a szol-
gáltató részéről az  önkormányzati adóhatóságnak 
megküldött éves kimutatással

g.)  a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti állapot helyszí-
ni szemlén alapuló olyan dokumentummal, amely-
nek tartalmaznia kell, hogy az  ingatlanon nem 
található olyan helyiség – például illemhely vagy 
tisztálkodás céljára alkalmas helyiség –, amelynek 
használatával a talajba szennyezőanyag kerülhet

h.)  a 3. § (5) bekezdés d) pontjában leírtak a  közös 
háztartásban élők jövedelmét tartalmazó doku-
mentumokkal (például kereseti igazolással, nyug-
díjszelvénnyel, munkanélkülieknek adható ellátást 
tartalmazó irattal) igazolható. 

Eljárási szabályok.
4. §

(1)  A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapí-
tania, bevallania, és az önadózás útján megfizetnie 
a  (2) bekezdésben megjelölt számlára a  tárgyévet 
követő év március 31-ig.

(2)  A talajterhelési díjat a  Göd Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 11742104-15394019-
03920000 számú, talajterhelési díj számlájára kell 
megfizetni.

(3)  A 3. § (5) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott 
kedvezmények kérelemre adhatóak, és csak egy 
naptári évre vonatkoznak. Amennyiben a kibocsá-
tó a következő évben is kéri az adott kedvezmény 
engedélyezését, a  3/A § szerinti megfelelő doku-
mentumokat ismételten be kell nyújtania. 

(4)  A 3/A § b)–e) pontjaiban meghatározott dokumen-
tumokat, igazolásokat a  talajterhelési díjbevallás-
hoz kell mellékelni, figyelemmel az  (5) bekezdés-
ben leírtakra. 

(5)  A 3. § (5) bekezdés a) pontja szerinti rákötés tényét 
a  2012. évi talajterhelési díjról szóló bevallás be-
nyújtásakor, de legkésőbb 2013. március 31-ig kell 
igazolni.

(6)  A 3. §-ban meghatározott díjkedvezményeken és 
-mentességeken túl fizetési kedvezmény (részletfi-
zetés, halasztás vagy díjmérséklés) kérelemre ad-
ható, figyelemmel a  Ktd. 25. §-ában és az  adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133. és 134. 
§-aiban leírtakra. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettség

5. §
(1)  A  Ktd. 21/A § (2) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adat-
szolgáltatást a  szolgáltató a  tárgyévet követő év 
február 28-ig teljesíti.

(2)  A Szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók-
ról és a rákötés időpontjáról, valamint a kibocsátók 
körében történt változásokról szintén a  tárgyévet 
követő év február 28-ig adatot kell szolgáltatnia.

(3)  Az  (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatá-
soknak tartalmazniuk kell a  kibocsátó azonosítá-
sához szükséges, a kibocsátó és Szolgáltató között 
létrejött szerződésben szereplő adatokat. 

Záró rendelkezés
6. §

(1)  Ez a rendelet 2007. január 1-jétől lép hatályba, egy-
idejűleg a 6/2005. (II. 25.) sz. Ök. rendelet hatályát 
veszti.

(2)  E rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Göd Város Önkormányzat 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelete a talajterhelési díjról
(Egységes szerkezetbe foglalt, 2013. január 1-jétől hatályos szöveg) 
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Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök. rendelete 

Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól
Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésben, az 1995. évi LIII. tv. 46. §. (1) bekezdés c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján Göd Város tiszta, esztétikus képének, vala-
mint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme 
érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:

II. fejezet
Köztisztasági feladatok
Az ingatlanok és közterületek tisztán-
tartása

3. §.
(2)  Az  ingatlanok, üzletek, vendéglá-

tóipari egységek, elárusítóhelyek 
előtt lévő járdaszakasz folyamatos 
tisztántartásáról, a  hó eltakarításá-
ról, a síkos járdaszakasz (járda hiá-
nyában egy méter széles területsáv, 
járda melletti zöld sáv esetén az út-
testig terjedő teljes terület) hintésé-
ről, gyomtalanításáról, a  gyalogos 
közlekedést akadályozó gallyak el-
távolításáról a  tulajdonos/használó 
köteles gondoskodni. A  járdasza-
kasz tisztántartásakor a  környezet-
károsító anyagok használata tilos. 
Közintézmények esetében a  fenti-
ekről az  intézmény vezetője gon-
doskodik. Az ingatlan tulajdonosa/
használója köteles a  járdaszakasz 
melletti átereszeknek, árkoknak, 
csatornanyílásoknak hótól, jégtől és 
más lefolyást gátló egyéb anyagoktól 
való megtisztításáról gondoskodni.

III. fejezet
A levegő védelme Göd Város területén

Göd az  országos levegő-minőségvé-
delmi besorolás szempontjából védett, 
az I. kategóriába tartozik.

A háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó szabályok

9. §.
(1)  Az  egyedi fűtéssel rendelkező la-

kóházakban a  megfelelően karban-
tartott tüzelőberendezésekben csak 
az arra a berendezésre engedélyezett 
tüzelőanyagot szabad elégetni. 

(2)  A  fűtőberendezésben egészségre 
káros égésterméket kibocsátó anya-
got (különösen ipari hulladékot, 
műanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket stb.) égetni tilos.

Markó József           Dr. Szinay József
polgármester                                jegyző

Tilos a közterületek 
sózása!
A 346/2008. számú kormányrendelet 
értelmében – környezetvédelmi okok-
ból – a  közterületek (köztük az  in-
gatlanok előtti járda) téli síkosság-
mentesítéséhez só nem használható, 
helyette környezetkímélő anyagokat 
kell alkalmazni. Kiváló szóróanyag 
a  faforgács, a  fahamu, a  homok, de 
a helyi gazdaboltokban és a nagyobb 
áruházakban kaphatóak kifejezetten 
az  útszóró só kiváltására szolgáló 
anyagok (például zeolit, Zeo-kal vagy 
Jégstop útszóró anyag), amelyek nem 
károsítják a növényzetet.

Hóhelyzet esetén hívható telefonszám: 
06-20/955-2246 (Őzse János)

173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

VIII. fejezet – Az egyes pirotechnikai 
termékekre vonatkozó speciális szabályok
26.  Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékter-

mékekre vonatkozó speciális szabályok
104. §
(1)  1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermék
      c)  magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, 

járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevé-
kenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen – kivé-
ve a december 28. 18 óra és a következő naptári év január 
1-jén 6 óra közötti időtartamot – nem használható fel.

27.  A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékek-
re vonatkozó speciális szabályok

107. §
(1)  A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékre e 

rendelet előírásait e címben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.

(2)  Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotech-
nikai osztályba tartozó tűzijátéktermék december 28-a 
és 31-e között történő megvásárlásához és a használati 
és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint de-
cember 31-én 18 órától a  következő naptári év január 
1-jén 6 óráig történő felhasználásához.
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Az önkormányzati adóhatóság 
behajtási tevékenysége

Tisztelt Lakosság!
A sajtóban gyakran olvasható, hogy 
az  önkormányzatnak nagyon sok 
a  „kintlévősége”, az  adótartozásokat 
„csak”be kellene hajtani, és máris „ug-
rásszerűen” javulna a  város pénzügyi 
helyzete. Aki ezt mondja – főként, ha 
jogkövető, az  adóját rendszeresen ha-
táridőre fizető személyről van szó –, 
annak bizony igaza van. A  jogszerű 
végrehajtás lehetőségeit, gyakorlatát, 
„buktatóit” azonban valószínűleg jó-
val kevesebben ismerik, ezért a legfon-
tosabb tudnivalókról az  alábbiakban 
tájékoztatom Önöket. 

Behajtást (végrehajtást) megkísérelni 
a  jogerősen megállapított, lejárt esedé-
kességű (határidejű) adótartozásokra 
lehet. A végrehajtásnak több módozata 
van, úgy mint fizetésletiltás, hatósá-
gi átutalási megbízás (köznapi nevén 
inkasszó), ingófoglalás, jelzálog- vagy 
500  000 Ft feletti adótartozás esetén 
végrehajtási jog bejegyeztetése az  adós 
ingatlanára. Az adóhatóságnak az em-
lített lehetőségek közül azt kell kivá-
lasztania, amelyik várhatóan a  legha-
tékonyabban szolgálja a  tartozás (vagy 
annak egy része) beszedését. Döntő 
többségében a  letiltással és az  inkasz-
szóval próbálkozunk, azonban mun-
kahely hiányában vagy akkor, ha az il-
letőnek megszűnt, üres, netán zárolt 
a  bankszámlája (ez utóbbi azt jelenti, 
hogy az adósnak több hitelezője is van, 
és bennünket csak „sorba állítani” tud-
nak), esetleg felszámolás vagy végelszá-
molás alatt áll, ez a kísérlet eredmény-
telennek bizonyul (legfeljebb később 
újra próbálkozhatunk). Sajnos nagyon 
sok ilyen esettel találkozunk. Ebben 
az  évben például eddig több mint 160 
millió forint tartozásra bocsátottunk 

ki inkasszót, az  eredmény 20–25%-os, 
vagyis ezzel a  módszerrel kb. 35–40 
millió forintot sikerült behajtani. Az in-
gófoglalásnak akkor van értelme, ha 
gépjárműre adjuk ki, ez esetben az Ok-
mányiroda a gépjárművet kivonja a for-
galomból, és elidegenítési tilalommal 
is megterheli azt. Egyéb ingófoglalás 
szinte teljesen értelmetlen, ugyanis lét-
szükségleti cikkek nem foglalhatóak le. 
A jelzálogjog és a végrehajtási jog beje-
gyeztetése esetenként hatékony intézke-
dés lehet, de az adózók egy része (sajnos 
nem is kevesen) ezzel sem törődik. 
Miután a  költségvetésben tervezett be-
vétel elérése alapvető fontosságú – fi-
gyelemmel az  Adóosztály létszámára, 
kapacitására –, elsősorban a  nagyobb 
összegű tartozásokra kell fókuszálnunk, 
de a  törvényileg kötelező egyenleg-ér-
tesítőn kívül minden hátralékosnak 
évente legalább egy fizetési felszólítást is 
küldünk. 
Mindezeken túl azért is javasoljuk min-
denkinek a fennálló tartozása mielőbbi 
kiegyenlítését, mert – élve a  törvény 
által biztosított lehetőséggel – évek 
óta folyamatosan adunk át ügyeket 
a bírósági végrehajtónak. A végrehajtó 
közreműködése esetén a beszedésre ke-
rülő adóösszegen felül a  tartozás akár 
30–50%-kal is növekedhet, miután ez 
esetben az adózó már a végrehajtó ki-
adásainak, költségeinek, munkadíjá-
nak megfizetésére is köteles lesz.
A leírtakon túlmenően éltünk és élünk 
azzal a  2012. január 1-jén bevezetett 
törvényi felhatalmazással, amely lehe-
tővé teszi magánszemélyek esetében 
az 1000, jogi személyek, vállalkozások 
vonatkozásában pedig a 10 000 forintot 
elérő tartozással rendelkezők nevének, 
címének és legalább 10 napja fennál-
ló tartozása összegének közzétételét. 
A határ jegyzői döntéssel magasabban 
is meghúzható, jelenleg a 100 000 forin-
tot meghaladó tartozással rendelkezők 
névsora szerepel a  település honlapján 
(www.god.hu – Adóslista). A listát ha-
vonta tervezzük frissíteni.
A leírtak alapján tisztelettel kérjük 
Önöket, hogy segítsenek bennünket 
esetlegesen fennálló tartozásaik ma-
radéktalan megfizetésével. Ezáltal el-

www.god.hu
A HIVATALI 

ÜGYINTÉZÉSBEN SEGÍT 

A VÁROSI HONLAP!

„Lejárt a  személyim.” „Elveszett 
a  lakcímkártyám.” „Hogyan kell be-
jelentem, ha új ingatlant vettem?” 
„Eladtam az  autómat, hogyan ren-
dezzem a papírokat?” „Be kell jelen-
tenem, ha üzletet nyitok?”  

Ilyen és ehhez hasonló kérdések ér-
keznek nap mint nap a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélszolgálatára. A  la-
kosok gyakran nem tudják, hová 
forduljanak ügyes-bajos dolgaikkal, 
intéznivalóikkal, és sokszor előfor-
dul az is, hogy egy-egy irat vagy ki-
töltött nyomtatvány hiánya lassítja 
az ügyintézést.  Pedig van más lehe-
tőség is.

Ügyleírások és nyomtatványok 
elérése a városi honlapon
A város honlapján kategóriákba so-
rolva megtalálhatók az ügyleírások, 
amelyek segítségével bárki könnyen 
tájékozódhat arról, milyen irat elké-
szítéséhez mit kell magával vinnie 
az  ügyintézéshez, szükség van-e 
például illetékbélyegre. A  webol-
dalról 113 nyomtatvány tölthető 
le, amelyeket kényelmes körülmé-
nyek között már otthon érdemes 
kitölteni. A  városi honlapnak ezek 
a szolgáltatásai segítséget nyújtanak 
abban, hogy a lakosok jól tájékozot-
tan, felkészülten érkezzenek az ügy-
intézőkhöz, és így gyorsabb, gör-
dülékenyebb legyen az  ügyintézés. 
Érdemes tehát tájékozódni a  www.
god.hu/hivatal/ugyintezes, valamint 
a  www.god.hu/hivatal/nyomtatvá-
nyok menüpontok alatt.

kerülhetik egyrészt azt, hogy a  köve-
telésünket végrehajtás útján legyünk 
kénytelenek érvényesíteni, másrészt 
azt is, hogy egy jelentősebb összegű 
tartozás esetén nevük, címük a  helyi 
sajtóban vagy a város honlapján köz-
zétételre kerüljön. 

Jakab Gábor
adóosztály-vezetőAdós

lista
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A Településellátó Szervezet ünnepi 
nyitva tartása
2012. december 24–25–26-án és 31-én,
valamint 2013. január 1-jén a TESZ zárva tart.
A többi napon a megszokott nyitva tartás szerint üzemel.
Szemétszállítási ügyfélfogadás:
(Bejárat a Kisfaludy utca felől)
Hétfő: 13–18 óráig
Szerda: 7–12-ig és 13–15 óráig
Péntek: 7–12 óráig
Pénztár nyitva tartása:
(Duna utca 5., főbejárat)
Hétfő: 8–12.30-ig és 12.30–14 óráig
Szerda: 8–12 óráig
Péntek: 8–11 óráig
ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő–csütörtök: 7–12-ig és 12.30–15 óráig
Péntek: 7–12 óráig

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06-27) 530-064
Fax: (06-27) 345-279
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06-80) 890-089 (csak munkaidőben)
Köztéri világítás hibája, rongálás, illegális szemét, elhullott 
állat bejelentése.

Ügyfélfogadás
H: 13–18
Sze: 8–12, 13–16
P: 8–12

OKMÁNYIRODA
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Tel.: (06-27) 332-177

Időpontkérés, recepció
E-mail: okmanyiroda@god.hu

Ügyfélfogadás
H: 8–11.30, 13–17.30
Sze: 8–11.30, 13–15.30
Cs: 8–11.30
P: 8–11.30

KÖZBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCI-
ÓK ÉS BEJELENTÉSEK A VÁROSI HONLAPON
A városi honlapon – regisztráció után – bárkinek lehetősége 
van arra, hogy a közösség tudomására hozzon a közbiztonság-
gal kapcsolatos, fontos információkat, illetve olvashassa mások 
bejegyzéseit. Az internetes felületen keresztül jelentkezhetnek 
azok, akik szemtanúi egy-egy vagyon elleni bűncselekmény-
nek, személyleírást tudnak adni a tettes(ek)ről, ismerik a  lo-
pás körülményeit vagy az  eltulajdonított tárgyak hollétét, 
ahogyan azok is, akiknek megvásárlásra kínál fel valaki vél-
hetően lopott tárgyakat. A  közösségi felület létrehozásával 
az Önkormányzat célja, hogy arra ösztönözzön: tekintsük kö-
zös ügyünknek a közbiztonságot, segítsük egymást a tudomá-
sunkra jutott információkkal, tegyünk közösen vagyontárgya-
ink védelméért, a bűncselekmények könnyebb felderítéséért és 
megelőzéséért. A menüpont a következő útvonalon érhető el: 
www.god.hu › Szolgáltatások › Helyi lopások bejelentése

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
Mentők:  104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Segélyhívó: 112

GÖDI RENDŐRŐRS 
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a 
Telefon: (06 27) 345-115
E-mail: rendorseg@god.hu 

Gödön október 1-jétől a nap 24 órájában hívható járőr 
mobiltelefonszám: (06 20) 943-7676

Ezen a számon várják a segítségkérés mellett azokat 
a bejelentéseket, információkat is, amelyek segíthetik 
a rendfenntartók munkáját.

DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Cím: 2120 Dunakeszi, Tábor u. 2.

Telefon: (06 27) 341-055 (nonstop hívható)
 (Gödről, vezetékes számról a 107-es is)

GÖDI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 20) 476-1138

GÖD VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 20) 229-5573, (06 30) 676-8955
Honlap: www.godipolgarorseg.eu
E-mail: godipolgarorseg@gmail.com

ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN HÍVHATÓ

ELMŰ ügyfélszolgálat
Telefon: (06 40) 383-838 
E-mail: elmu@elmu.hu

GÁZSZIVÁRGÁS, ÜZEMZAVAR ESETÉN HÍVHATÓ

TIGÁZ ügyfélszolgálat
Telefon: (06 40) 333-338
E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu

CSŐTÖRÉS, ÜZEMZAVAR ESETÉN HÍVHATÓ

DMRV ügyfélszolgálat
Telefon: (06 40) 881-188
E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
Cím: 2132 Göd, Duna u. 5. 
Telefon:  (06 27) 530-600
E-mail: info@telepulesellato.hu
A szemét elszállításának rendje munkanapra eső ünnepnapok 
alkalmával egy munkanapot csúszik az adott körzetre érvé-
nyes általános rendhez képest. Tehát, ha például pénteki napra 
ünnepnap esik, akkor azon a héten, abban a körzetben, ahol 
általában péntekenként szállítják el a kommunális hulladékot, 
ott kivételesen szombati napra fog esni az elszállítás. Ameny-
nyiben az ünnepnap hétfőre esik, akkor egész héten, minden 
körzetben egy nappal eltolódik a szemétszállítás.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK, ELÉRHETŐSÉGEK
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A Gödi Termálfürdő 
ünnepi és téli nyitva 
tartása
2012. december 24–25–26-án és 31-én, 
valamint 2013. január 1-jén a  fürdő 
zárva tart.
A többi napon a fürdő a téli nyitva tar-
tás szerint üzemel.
Téli nyitva tartás
(2012. 10. 01-től 2013. 04. 30-ig)

Hétfő, szerda, péntek: 14–20 óráig
Kedd, csütörtök: 6–14 óráig
Szombat: 7–20 óráig
Vasárnap: 9–20 óráig

Orvosi ügyelet
2131 Göd, Pesti út 81.

2012. április 1-jétől az  alábbiak szerint módosult a  sürgősségi orvosi ügyelet 
Göd területén:

Göd lakossága részére az  ambuláns ellátás (személyes megjelenés esetén), 
az alábbi időpontokban és helyen zajlik:
Hétköznap: 18.00-tól 08.00-ig
Munkaszüneti napokon: 08.00-tól 08.00-ig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 75–81.
Telefon: 27/341-902

A gödi ügyeletes orvos nem megy ki beteghez, ilyen esetben a Dunakeszi ügyeletet 
kell hívni!
Az ügyeletes orvos fekvőbeteghez minden esetben Dunakesziről indulva a  sür-
gősségi szempontok figyelembevételével vonul ki a beteghez.

Ezenfelül Gödön csak ambuláns rendelés van (személyes megjelenéssel) 
az alábbi időpontokban és helyen:
Hétköznap: 19.00-tól 23.00-ig
Hétvégén és ünnepnapokon: 08.00-tól 16.00-ig
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: 27/345-235

Az ügyelet üzemeltetője: Emergency Service Kft.

A gyógyszertárak 
ügyeleti rendje
2012. december 10–16.
Császi Patika
Cím: 2132 Göd, Ady E. út 3/a.
Tel.: (27) 531-355 

2012. december 17–23.
Inczeffy Patika
Cím: 2131 Göd, Pesti út 86.
Tel.: (27) 336-150 

2012. december 24–30.
Életfa Patika
Cím: 2131 Göd, Kincsem u. 2.
Tel.: (27) 337-002 

2013. december 31–január 6.
Viktória Gyógyszertár
Cím: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Tel.: (27) 531-440 

Rókák a városban
Az utóbbi években viszonylag gyakran érkezik bejelentés az Önkormányzathoz, hogy 
rókákat láttak a város különböző pontjain. A kérdéssel kapcsolatban a lakosság tájékoz-
tatására és megnyugtatására Horváth Szabolcs, a Nemeskéri-Kiss Miklós Vadásztársa-
ság elnöke a következőket mondta el: 
– A rókák veszettségének megakadályozása napjainkban már Európa-szerte, így Ma-
gyarországon is az állatok veszettség elleni orális immunizálásával (a betegség elleni 
védőanyaggal kezelt csalétek kihelyezésével) történik. A megelőzés olyan nagyfokú ha-
tékonysággal működik, hogy elmondhatjuk: ma már veszett róka gyakorlatilag nincsen. 
Az immunizálásnak köszönhetően azonban a rókák természetes elhullása visszaesett, 
az állatok túlszaporodtak. A fajok egyensúlyának fenntartása érdekében vadásztársa-
ságunk évente 30-40 példányt lő ki a Göd környéki rókaállományból, de az egyedszám 
még így magas. Ezzel is összefügg, hogy a hidegebb időszak beálltával, amikor az állatok 
természetes élőhelyükön már nem találnak elegendő élelmet, néhány példány az ember 
környezetében, főként a kukákban keres magának táplálékot. 
Mindenkit megnyugtathatunk: a róka nem veszélyes állat. Emberre nem támad, nem 
harap, ezért nem kell félni tőle. Ha a lakókörnyezetünkben rókával találkozunk, sep-
rűvel, lapáttal vagy más szerszámmal egyszerűen zavarjuk el. A róka sötétedés után 
vadászik, és a háznál tartott kisebb haszonállatokat (baromfit, nyulat) elviheti, ezért a 
jószágot jól zárható, biztonságos ketrecben, ólban kell tartani.
Időnként előfordul, hogy egy-egy lakos azzal a kéréssel keresi meg a vadásztársaságot, 
hogy a lakókörnyezetében (lakóparkban, áruház környékén) látott rókát lőjük ki. La-
kott területen azonban tilos (illetve csak kivételesen indokolt esetben és csak speciális 
engedéllyel lehetséges) a fegyverhasználat. Ezeknek a kéréseknek tehát nemigen tudunk 
eleget tenni. 
Göd nagy előnye és kivételes értéke a sok zöldterület, a természet közelsége. Ezzel azonban 
együtt jár az is, hogy a vadon élő állatok közvetlen szomszédaink. Ha egyik-másik példány 
a város területére téved, nincs ok a riadalomra, elegendő elzavarni, nem kell bántani őket. 
Ám a másik véglet is kerülendő: a házak között járó rókákat semmiképpen ne csalogassuk 
magunkhoz, ne etessük, ne simogassuk, ne szoktassuk őket az ember környezetébe!
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SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSA
A települési folyékony hulladék elszállítását a TERRA-VÁROS-
KÚT Kft. végzi. A szennyvíz elszállítására vonatkozó igényüket 
telefonon a (06-1) 420-4527/119-es melléken, illetve a (06-1) 420-
4528-es faxszámon jelenthetik be. 

FÁRADT OLAJ LEADÁSA
Sumina Zoltán magánvállalkozó (2132 Göd, Terv u.17. )
H-P.: 8–17, Sz.: 8–12 óráig.

HASZNÁLT GÉPJÁRMŰABRONCSOK LEADÁSA
Lakossági mennyiség (legfeljebb 4-5 db) leadható a  Település-
ellátó Szervezet udvarán. 2132 Göd, Duna u. 5., a Kisfaludy utcai 
bejárat felől. 

ELEKTRONIKAI HULLADÉK LEADÁSA
A Településellátó Szervezet udvarán 2132 Göd, Duna u. 5., 
(a Kisfaludy utcai bejárat felől) munkaidőben folyamatosan ki-
helyezett konténer áll a lakosság rendelkezésére
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bp. XIV. ker., Tahi u. 95. 
Tel.: (06 30) 546-9300

SITT LERAKÁSA
SA-HO Kft.
Telefon: 06/30-9416-813, 06/70-413-6716
A lerakó nyitvatartási ideje: H–P: 7–15.30 óráig
Konténerrendelés több helyi vállalkozónál is lehetséges. 

LEJÁRT VAGY FELESLEGESSÉ VÁLT VEGYSZEREK,  
FESTÉKEK LEADÁSA
Térítés ellenében egész évben leadható:
Terra-V Kft. 1211 Budapest, Központi út 67. Tel.: (06 1) 420-4527 
Palota Környezetvédelmi Kft., Bp. XIV. ker., Kacsóh Pongrác u. 
146. Tel.: (06 1) 306-9806
Az Önkormányzat évente egy alkalommal veszélyeshulla-
dék-gyűjtést szervez, melynek keretében – előre meghirdetett 
időpontban és helyszínen – térítésmentesen veszi át a veszélyes 
hulladékokat.

ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNEREK 
Településellátó Szervezet telephely (2132 Göd, Duna u. 5. ) 
Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út és Jávorka utca sarka) 
Gödi Ámbitus Kft. (2131 Göd, Pesti út 174.) 
Oázis Lakópark (Kerekerdő és Németh László utca sarka)

HASZNÁLT GALVÁNELEM ELHELYEZÉSE
1. Kastély Óvoda (Béke u. 3.)
2. Huzella Tivadar Általános Iskola (Petőfi u. 48.)
3. József Attila Művelődési Ház (Pesti út 72.)
4. Fakusz Bt. (Pesti út 82.)
5. Településellátó Szervezet (Duna u. 5.)
6. Németh László Általános Iskola (Ifjúság köz 1–3.)
7. I. számú Óvoda (Lenkey u. 13–15.)
8. Ady Klub (Kálmán u. 13.)
9. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Ady E. u. 6.)
10. Piarista Szakképző Iskola (Jávorka S. u. 18.)
11. Polgármesteri Hivatal udvara, a volt rendőrségi épület
12. Felsőgödi MÁV-állomás, hírlapárus

13. Penny Market üzlet, rakodópult
(Itt használt villanykörték is leadhatók.)
14. Alsógödi MÁV-állomás épülete

HASZNÁLT SAVAS AKKUMULÁTOROK LEADÁSA
A Településellátó Szervezet udvarán (2132 Göd, Duna u. 5.). 
(A Kisfaludy utcai bejárat felől.)
Sumina Zoltán magánvállalkozó (2132 Göd, Terv u.17.)
H-P.: 8-17, Sz.: 8-12 óráig.

HASZNÁLT HÁZTARTÁSI ZSIRADÉK LEADÁSA
Konyhai munkálatok után megmaradt zsír és olaj szervezett le-
adása a két gödi iskola konyhájánál elhelyezett gyűjtőedényben 
lehetséges. Munkanapokon reggel 6 órától délután 15 óráig.

LEJÁRT GYÓGYSZEREK LEADÁSA
A 20/2005. (VI.10.) EüM rendelet értelmében a lejárt szavatos-
ságú és fel nem használt gyógyszereket 2006. január 1-jétől min-
den gyógyszertár köteles átvenni a lakosságtól.

GÉPJÁRMŰVEK VÉGLEGES KIVONÁSA
A 267/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet előírja, hogy a  gépjár-
mű-tulajdonos köteles a forgalomból véglegesen kivonásra szánt, 
hulladékká vált gépjárművet a  bontónak, a  gyártónak vagy 
az átvevőnek átadni.

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS
Észlelése esetén hívja a Közterület-felügyeletet: (06-20) 476-1138.

ZÖLDHULLADÉK
Meghosszabbították a díjmentes lombhulladék-átvételt
A göd-bócsai temetővel szembeni földútról megközelíthető 
zöldhulladéklerakó-telepen 2012. december 15-én (szombaton) 
és 19-én (szerdán) még díjmentesen adhatja le a lakosság az őszi 
lombhulladékot.
A telep december 20-ával bezár, és várhatóan márciusban nyit ki 
újra. A téli időszakban hulladékot nem vesznek át. A lerakó kör-
nyezetében hulladékot elhelyezni tilos! Az illegális hulladéklera-
kást térfigyelő kamerával ellenőrzik, és a Közterület-felügyelet is 
fokozottan ellenőrzi a lerakóhely környékét.

Közérdekű információk a hulladékkezeléssel kapcsolatban

A szemétszállítás ünnepi rendje
A Településellátó Szervezet csak a naptárban pirossal jelzett ün-
nepnapokon nem szállítja el a szemetet. 
2012. decemberben 24-én (hétfőn) lesz szemétszállítás.
A 25-ei és 26-ai karácsonyi ünnepek miatt minden körzetben 
két napot csúszik a szemétszállítás rendje.
Így 27-én (csütörtökön) a keddi, 28-án (pénteken) a szerdai, 29-
én (szombaton) a csütörtöki, 30-án (vasárnap) a pénteki napok-
ra kijelölt utcákban gyűjtik össze a szemetet.
December 31-én (hétfőn) szintén lesz szemétszállítás.
A 2013. január 1-jei ünnepnap miatt minden körzetben egy na-
pot csúszik a szemétszállítás rendje.
Így január 2-án (szerdán) a keddi, 3-án (csütörtökön) a szerdai, 
4-én (pénteken) a  csütörtöki, 5-én (szombaton) a pénteki  na-
pokra kijelölt utcákban gyűjtik össze a szemetet. 


