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Ügyiratszám: 09/138-21/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 18. napján 17:00 órakor 

kezdődő munkaterv szerinti – nyílt – ülésén, a Gödi Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) 

üléstermében 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése  

 

Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit a július 18-ai rendkívüli ülésen. A Képviselő-testület 8 fővel 

határozatképes. Dr. Pintér György képviselő, Hives Gábor képviselő, Lőrincz László képviselő előre 

jelezte távolmaradását. Fülöp Zoltán képviselő előre jelezte késését. Fontosabb megemlítenivalók a 

legutóbbi ülés óta, hogy Szilágyi László alpolgármester helyettesített betegségem idején, illetve az 

átjárási szolgalom ügyében a bíróság felhívta a figyelmünket arra, hogy amennyiben az értékcsökkenés 

iránti igényt fenntartjuk, akkor az ügyvédek készítsenek erről egy iratot. Mivel a jelenlévők élveznek 

elsőbbséget, így a „Javaslat a zöldhulladék-elszállítás díjtételeinek meghatározása” című napirendi 

pontot tenném előre. Kérném a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok módosításáról.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjének 

módosítását akképp, hogy a „Javaslat a zöldhulladék-elszállítás díjtételeinek meghatározása” című 

napirendi pontot elsőként tárgyalja. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a teljes napirend sorrendjéről. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Javaslat a zöldhulladék-elszállítás díjtételeinek meghatározására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

2) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  
 

3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  
 

4) Sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítéséről szóló helyi rendelet   

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  
 

5) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  
 

6) Göd Város Önkormányzata törzskönyvének módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  
 

7) Javaslat alpolgármesteri referens megbízására 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 
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8) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd belterület 118/1 hrsz. és 118/1/B hrsz. alatti 

ingatlanokra vonatkozóan 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” törvényes működésének helyreállítása 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő, Fidesz-KDNP frakcióvezető 

 

10) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatására  

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

 

11) Javaslat a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatása éves elszámolásának elfogadására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

12) Intézményi zöldfelületek kezelésére kapott támogatás felhasználása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

13) Javaslat az „Éves faápolási és fakivágási munkák elvégzése Göd közterületein” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

14) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás 

lezárásra 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

15) Önkormányzati intézmények szabad maradvány összegének felhasználására tett 

javaslatai 

Előterjesztő Balogh Csaba polgármester 
 

16) Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

17) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

18) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső 

ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárására” (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

19) Felterjesztés 2022. évi Pro Urbe Díj kitüntető címre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

20) Felterjesztés 2022. évi Pro Vigilantia Göd Díjra (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Javaslat a zöldhulladék-elszállítás díjtételeinek meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ennek a legjelentősebb a díjtétéle. Az elhúzódó intézkedések, egyre nagyobb költségeket 

jelentenek az Önkormányzat számára. Javaslatom, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének javaslatára a teljes költséget a lakosság fizesse meg. Tehát továbbra is biztosítjuk a 
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szolgáltatást, de támogatást már nem adnánk a szolgáltatáshoz. A PEKJB ülés elmaradt, de tudnak az 

előterjesztésről. A VKB határozatképtelenség miatt nem tárgyalta, írásban sem volt javaslatuk. 

 

Sillóné Kőműves Mónika (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője): Az előterjesztésben 

az szerepel, hogy e hét szombattól a nyitvatartás 10 héten át lehetőséget biztosít a lakosok számára a 

zöldhulladék lerakásában. 

 

Hlavács Judit: Javaslatom, hogy ne csak a pénzt kérjük a lakosoktól, hanem bővítsük a szolgáltatást. Az 

évi 10 ingyenes alkalom még aktuális szolgáltatás, továbbá lesznek még az év folyamán háztól menő 

lehetőségek is.  

 

Sillóné Kőműves Mónika: Ez az évi kötelező 10 alkalmon felül van, amit ellát a cég, amit az 

Önkormányzat finanszírozott.  

 

Balogh Csaba: A 10 alkalmon felül elszállítandó zöldhulladék-lerakóra vonatkozik az ár, illetve a 

jövőben megszervezendő őszi-tavaszi házhoz menő elszállításra. 

 

Markó József: Ez egy nagymértékű emelés. A lakosokra nézve azt fogja eredményezni, hogy az emberek 

lerakják az erdőkben a zöldhulladékot. Ez visszatérő probléma lesz. Ezt mi óvatosan támogatnánk. 

 

Szilágyi László: Egy határozati javaslat van, miszerint az Önkormányzat anyagilag nem támogatja. 

Tanácsolom, hogy valamilyen mértékben járuljunk hozzá, bizonyos arányban, akár egy 50%-os 

támogatást adunk. Ez nagy emelkedés hirtelen, a fokozatosságot javaslom. Jövőre kivezetném a 

rendszerből. 

 

Andrejka Zombor: Az árak tekintetében hasonló a problémám. Tudomásom szerint a TESZ vásárolt és 

van működő ágdarálója. Lehet, hogy a körzetes keretemből veszek egy ágdarálót. Ki kell kalkulálni az 

önköltségét, illetve a lakosok felé a költségét. Segítünk a daráltatásban, és a lakos eldönti, hogy 

komposztálja vagy mulcsként elhelyezi a kertben. 

 

Hlavács Judit: Amennyiben most nem dönt a testület, úgy nem nyit ki a lerakó szombaton, mert a Kft. 

nem tud megbízásos finanszírozás nélkül feladatot vállalni. Fontos beszélni a felmerült gondolatokról. 

Ha szeretnénk, hogy 50%-ban támogassa az Önkormányzat, akkor forrást kell hozzátennünk. Hirtelen 

nagy az áremelkedés. Az emberek szívesen élnek azzal, ami ingyen van. Évtizedeken át nem kellett 

fizetnie a lakosoknak ezért a szolgáltatásért, most sokkoló lesz számukra a 0 Ft-ról 14 000 Ft/m³ -t és az 

1430 Ft/zsákot kifizetni. 

 

Szilágyi László: Az ágdaráló megfelelő használatához megfelelő szakvizsga szükséges. Nem látok erre 

kapacitást a TESZ-ben. Logikusabb lépés lenne, ha a daráló a lerakóban lenne elhelyezve és az emberek 

ott ledaráltatják, majd eldöntik, mi legyen a sorsa. 

 

Balogh Csaba: Érdemes ezen gondolkodni, érdemes ennek utánajárni. Amennyiben a módosító 

javaslatban van igény, értékhatár, támogatási arány megemlítve, érdemes erről beszélni. Javaslom a 

lakosoknak, ha sok hulladék összegyűlik, akkor érdemes komposztálót használni. Tudunk is segíteni a 

gyorsabb lebomlás érdekében.  

 

Markó József: A komposztálásnak szigorú előírásai vannak. Másrészt a piac is gyenge ehhez. A 

darálógép sokba kerül. Komoly, nagy géphez komoly vizsga kell, és fizetés. 50-100 házhoz kimenni 

sok. Ezt az előterjesztést egy szakértő segítségével kellene készíteni. Átmenet szükséges, ne 

támogassuk. Egy nagy, városi komposztáló lehetne, akár Dunakeszivel közösen. Hosszú távú probléma 

lesz. A probléma kezelésével elkéstünk. 

 

Vajda Viktória: Jó lenne, ha akkor lenne szó róla, amikor elő van terjesztve és nem azért, mert az 

ellenzék javasolta.  
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Hlavács Judit: Az előterjesztések időben el lettek készítve. Személyesen sokat foglalkoztam vele, és a 

megfelelő bizottságok megbeszélték, amikor kellett. Januártól nem volt lehetőség ezzel foglalkozni? A 

városüzemeltetési tanácsnoknak nem volt fókuszban a dolog? Én ahhoz vagyok szokva, hogy elmúlik a 

veszélyhelyzet, de valaki mindig akadályozza a döntéseket. Kézbe kell venni a dolgot, szakmailag, 

részletében kidolgozott előterjesztést kell szavazásra bocsájtani.  

 

Markó József: Nem értem, hogy (Vajda) Viktória miért hozta fel az ellenzéki oldalt? Javaslatom, hogy 

szakember segítsen az ügyben. Szerintem a teremben nincs szakember. 

 

Balogh Csaba: Kérem, hogy segítse a városüzemeltetési tevékenységeket a javaslatok megtételének 

érdekében. Kérem a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Markó József: Nem tudjuk ezt megoldani. Felesleges, mert a következő ülésre eljárásilag 

elfogadhatatlanabb dolgot hoznak. Segítek, de ön sem tartja be a tanácsnoki előírásokat. Az SZMSZ 

feltételeiről van szó. Ezek csak formai dolgok, kölcsönösen megvan. 

 

Szilágyi László: Nem értek egyet az előterjesztéssel. A szombati lehetőséget támogatni fogom a 

szavazatommal. Zsarolásnak érzem, hogy ilyen rövid időn belül kell döntést hozni. Hlavács Judit, nem 

a képviselő dolga előterjesztéseket hozni. Mi politikai döntést hozunk egy javaslatra.  

 

Hlavács Judit: Ami alpolgármesterként feladatom volt, folyamatosan figyelemmel kísértem. A 

zöldhulladék pont egy fontos dolog számomra. 

 

Fülöp Zoltán képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

Markó József: Ne sokkszerűen érje a lakosokat az árváltozás. Önre fog zúdulni ennek az ódiuma. 

 

Balogh Csaba: Akkor ne legyek több szidalom céltáblája? 

 

Markó József: Mint emberrel nincs semmi bajom.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 5 „igen, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

144/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2022. július 18-tól kezdődően a kötelező közszolgáltatáson felül a lakossági 

zöldhulladék lerakáshoz az Önkormányzat anyagilag nem járul hozzá. A lakossági zöldhulladék 

átvétel és ártalmatlanítás teljes költségét (bruttó 1.430 Ft/120 l zsák, illetve 14.300 Ft/m3) a 

zöldhulladékot leadó lakos fizeti meg. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Ez az előterjesztés már járt a testület előtt, mivel további átdolgozásra volt szükség, 

úgy akkor levette a napirendi pontot. Összeült a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azóta, 

megtárgyalta a rendeletet. Sajnálatos módon elhúzódott az ügy. Az átdolgozott, módosított javaslatokat 

tartalmazza. A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén a díjtételek táblázatában 
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nem volt egyezség. Kiosztottam a most hatályos a rendelet 1. számú mellékletét, a bevételek 

kimutatásában 3 évre mentünk vissza. A legnagyobb vita a díjtáblázat 4-es pontja volt, mivel ott 

komolyabb emelésről van szó azért, mert eddig nagyon olcsó volt.  

 

Fülöp Zoltán: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, végigmentünk a szövegen, 

számos javítást tettünk. Szabályozási oldalról javaslom elfogadásra. A díjtételről meg kell egyezni.  

 

dr. Kármán Gábor: Hlavács Judit képviselőasszony rengeteg javaslatát is tartalmazza az előterjesztés.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a rendeletek elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2022. (…) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében 

és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló 

közterületekre, valamint az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló közterületeinek használóira, ezen 

belül, mind a természetes- és jogi személyekre, mind a jogi személyiség nélküli társaságokra, 

szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodnak és 

tevékenykednek. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a hirdetőberendezések közterületi elhelyezésére. A reklámok, 

reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 

tilalmáról a településkép védelméről szóló külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 

2. § 

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között – a zöldfelület, 

valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem 

okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával bárki szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 

(3) A közterület rendeltetését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban: Étv.) 54. § (4) bekezdésében foglaltak tartalmazzák. 

3. § 

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) ezen 

rendeletben foglaltak szerint 

a) bejelentés, vagy 
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b) az Önkormányzat írásbeli hozzájárulása, vagy 

c) a közterület-használat feltételeit rögzítő tulajdonosi engedélyt is magában foglaló írásbeli 

határozat (továbbiakban: közterület-használati engedély) 

szükséges. 

(2) A tulajdonosi hozzájárulás elbírálása, illetve a határozat meghozatalakor figyelemmel kell lenni a 

közérdekre és a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, közlekedési, 

közbiztonsági, közegészségügyi, köztisztasági, kereskedelmi és turisztikai szempontokra, továbbá az 

érintett területen a jövőben tervezett építési munkálatok és egyéb fejlesztések feltételeinek biztosítására. 

(3) Az egyes közterületeken a közterület-használat, annak célját tekintve - e rendelet keretei között - 

eltérő feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében korlátozható, illetve megtiltható. 

4. § 

Ezen rendelet alkalmazásában 

1. árusítás: üzleten kívül közterületnek minősülő helyen történő értékesítés (üzlet nélküli 

kereskedők is). 

2. árusító fülke, pavilon, stand: bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve 

könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetbe illeszkedő, közterületen 

elhelyezett földszintes építmény. 

3. büfétermék: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 28. § b) pontjában foglalt fogalom 

4. cégér: a cégtáblának többnyire az épület síkjára merőleges elhelyezésű, esetenként figurális 

elemekkel díszített változata. 

5. cégtábla: egy vállalkozás azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartalmú, 

főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire 

falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla. 

6. engedélyes: a közterület-használati engedélyben, valamint az önkormányzati hozzájárulásban 

megjelölt közterület-használat jogosultja 

7. építmény: az Étv. 2. § 8. pontjában foglalt fogalom. Az építményhez tartoznak annak 

rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges 

alapvető műszaki és technológiai berendezések is. 

8. elemi csapás, elemi kár: minden olyan káresemény, vagy veszélyt előidéző helyzet, ami a 

természet működése, vagy emberi tevékenység során következik be és aminek ellenállni 

megfelelő gondosság mellett sem lehet (különösen: földrengés, árvíz, belvíz, csőtörés, tűzeset, 

robbanás és más hasonló esemény) 

9. épület: az Étv. 2. § 10. pontjában foglalt fogalom 

10. járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része. 

11. jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül 

hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen 

12. kereskedelmi egység: kereskedelmi tevékenység céljából létesült vagy használt épület, illetve 

önálló rendeltetési egységet képező épületrész 

13. kereskedelmi tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9. pontjában 

foglalt fogalom 

14. közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában foglalt fogalom, 

15. közút: a gyalogosok vagy a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület. 

16. mozgóárusítás: a város közterületein a kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja által az 

eladásra kínált termék, szolgáltatás - akár egyéb eszköz (pl.: tricikli, kosár stb.) segítségével 

történő - kereskedelmi tevékenysége. 

17. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontjában foglalt fogalom 

18. műtárgy: az Étv. 2. § 15. pontjában foglalt fogalom 

19. szolgáltatási tevékenység: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § l) pontjában foglalt fogalom 
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20. tereptárgy: minden építménynek nem minősülő tárgy (különösen: szikla, szegélykő, kaloda, pad, 

díszkerékpár, vagy bármilyen anyagból készült egyéb tárgy) 

21. útburkolat: az úttestnek a közúti járművek közlekedésére szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, 

mart aszfalt, melegen hengerelt aszfalt és más hasonló szilárd felület) 

22. üzemképtelen jármű: az a jármű, amely sérülése, vagy műszaki állapota miatt alkalmatlanná vált 

a közúti közlekedésre 

23. zöldfelület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § 20. pontjában foglalt fogalom. 

2. Közterület-használat módjai 

5. § 

(1) Nem kell közterület-használati engedély vagy hozzájárulás 

a) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 

b) az épület funkciójához szorosan kapcsolódó tartozék elhelyezéséhez, kiépítéséhez, ha az a 

közterületbe az épület falának síkjától 10 cm-en túl nem nyúlik be, 

c) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez, 

d) lakossági hulladékgyűjtő tárgyak közszolgáltató általi hulladékelvitelhez szükséges, legfeljebb 72 

óra időtartamig tartó közterületi kihelyezéséhez, 

e) a lakosság részére az Önkormányzat által évente meghirdetett, kizárólag a lomtalanítási akció 

időtartama alatt elhelyezett anyagok tárolásához, 

f) az Önkormányzat által megvalósuló bármely építési munkával összefüggő közterület-használat 

esetén, 

g) az Önkormányzat hivatalos rendezvényeinek közterület-használata esetén 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti közterület-használatot legkésőbb 15 nappal a közterület-

használat megkezdését megelőzően írásban be kell jelenteni a jegyzőnél (bejelentésköteles 

tevékenységek). A bejelentés díj- és illetékmentes. 

6. § 

(1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni 

a) nem kereskedelmi célú közterületi kitelepüléshez (különösen: szórólap- kiadványosztás, portré- 

vagy tájképrajzolás, adomány- vagy aláírásgyűjtés) illetve az ehhez szükséges építmények, 

berendezések elhelyezéséhez 

b) utcazenéléshez, 

c) helyi őstermelő által történő 3 óránál rövidebb ideig tartó saját termék árusítás, 

d) civil és egyéb szervezetek által végzett étel- vagy adományosztáshoz szükséges építmények, 

berendezések elhelyezéséhez, 

e) fák és a zöldfelület védelmét biztosító berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, 

kivéve az Önkormányzat által végzett zöldfelület-fenntartási munkálatokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használatra vonatkozó hozzájárulási kérelem benyújtása díj- 

és illetékmentes. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség nem vonatkozik a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény kampányidőszak alatti választási kampánytevékenység keretében végzett 

közterület-használatra. 

7. § 

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) a közút vagy járda építésével, javításával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához, 

alakításához, 
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b) közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett hírközlési tevékenységgel kapcsolatos 

berendezések és létesítmények, közművek, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen 

történő elhelyezéséhez, 

c) a közterületbe 10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), oszlop, cég- és címtábla 

elhelyezéséhez, 

d) árusító üzlet vagy szolgáltató tevékenységet folytató épület és egyéb fülke, pavilon, stand vagy 

egyéb árusítófelület elhelyezéséhez, 

e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett 

várakozóhelyiség, üzemanyag- vagy elektromos töltőállomás elhelyezéséhez, 

f) kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb 

berendezési tárgy elhelyezéséhez, 

g) hulladékok gyűjtésére és tárolására szolgáló építmények és az ennek nem minősülő tárgyaknak 

elhelyezésére, melyek alkalmanként legalább 72 óra időtartamra foglalnak el közterületet, (így 

különösen szelektív hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő konténer, mobil wc), kivéve 

Önkormányzat által létesített tárolóegységek, 

h) építési munkával kapcsolatos állvány, gépek, felvonulási létesítmények, építőanyag, törmelék és 

föld elhelyezésére, ez alól kivételt jelent az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett 

járdaépítés anyagainak tárolása legfeljebb 5 napig, 

i) alkalmi- és mozgó árusításra (pl. sorsjegyárusítás, pattogatottkukorica-árusítás stb.), javító- 

szolgáltató tevékenységre (különösen: cipész, órás, kerékpármegőrzés, utcai mérlegelés, 

cipőtisztítás stb.), 

j) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, 

továbbá az utcai árusító és egyéb (különösen: pénzváltó, ital-, bank-, ATM, csomagküldő stb.) 

automaták létesítéséhez 

k) film-, fénykép- televízió- videó- és hangfelvétel készítéséhez a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvényben foglaltak szerint 

l) vendéglátóipari egységeknek 12 óránál hosszabb ideig tartó üzleti szállítás vagy rakodás 

alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árurakodásra, 

m) kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára, kivéve önkormányzati döntésben erre kijelölt területen és 

időpontban 

n) sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvények 

céljára, 

o) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes 

hasznosítására, 

p) közvetlenül közterületre történő kereskedelmi értékesítés vagy vendéglátó kiszolgálás, illetve 

szolgáltatási tevékenység esetén az érintett egység előtti közterületi részre, 

q) mozgóbolt üzemeltetésére, mozgó hirdetés alkalmazására (pl. ún. szendvicsember) 

r) üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű 30 napot meg nem haladó tárolására 

s) kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez, vagy tevékenységhez szükséges 

bármilyen egyéb közterület-használathoz 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használatért ezen rendeletben meghatározottak szerinti 

közterület-használati díjat kell fizetni. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenységek iránt benyújtott kérelem illetékmentes. 

8. § 

Közterület-használati engedély nem adható: 

a) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény, vagy tevékenység a gyalogosközlekedést 

vagy az úttestre lépő gyalogos, vagy a közúti közlekedés résztvevőjének észlelését akadályozza; 

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető létesítményre, illetve területre, 

c) új építésű szilárd burkolattal ellátott út első 5 évében burkolatbontáshoz 



844 
 

d) 5 évnél régebbi szilárd burkolattal ellátott út téli útüzemi (tartósan 5 C alatti hőmérséklet) 

burkolatbontásához 

e) lakó- vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és hozzátartozó szerkezeti elemek 

(pl. előtető) elhelyezésére, 

f) olyan tevékenység gyakorlásához, amely környezetére káros hatással van, a közbiztonságot vagy 

az egészséget veszélyezteti; 

g) robbanásveszélyes tevékenység végzéséhez, kivéve helyi környezetvédelmi rendeletben foglaltak 

h) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, 

i) jármű iparszerű javításához, 

j) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 30 napon túli tárolásához, 

k) ha szakhatóság (különösen: útügyi, rendőrhatósági, kereskedelmi, népegészségügyi, vízügyi, 

környezetvédelmi hatóság) a tevékenység végzéséhez nem járul hozzá; 

l) azon személyeknek, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből 

kifolyólag tartozása áll fenn (díjhátralék, helyreállítási költségek) 

3. A közterület-használati engedély és hozzájárulás kiadása 

9. § 

(1) Közterület-használati engedély vagy hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra 

vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 

(2) A határozott időtartamú közterület-használat időtartamát napokban, hónapokban vagy években kell 

meghatározni. 

(3) A közterület-használati engedély időtartamát a közterület-használat célja, valamint Göd Város 

településtervében, településképi rendeletében, Arculati Kézikönyvében, valamint a környezetvédelem 

helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. 

(4) Harminc napot meghaladó tartamú közterület-használat csak akkor engedélyezhető, ha a 

kérelmezőnek az Önkormányzat vagy annak szervei felé semmilyen lejárt esedékességű tartozása, 

köztartozása nincs. 

(5) Két évet meghaladó határozott időtartamú közterület-használat csak kivételesen és csak akkor 

engedélyezhető, ha azt a közterület-használat jellege vagy a közterületen létesítendő építmény 

rendeltetése indokolttá teszi. Az engedély vagy hozzájárulás időtartama 5 évnél hosszabb nem lehet. 

(6) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás időtartama - amennyiben az engedélyezés 

feltételei továbbra is fennállnak - a közterület-használat engedélyezésére vonatkozó szabályok 

megfelelő alkalmazásával, több alkalommal is meghosszabbítható. 

(7) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre (különösen állvány, építőanyag, törmelék 

elhelyezésére stb.) vonatkozó közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének 

tartamára és csak a műszakilag indokolt területre adható. 

10. § 

A közterület-használat engedélyezéséről, illetve a hozzájárulás kiadásáról, vagy annak módosításáról, 

illetve visszavonásáról egy évnél hosszabb időtartamú engedély vagy hozzájárulás esetében a 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ennél rövidebb időtartam esetében a Polgármester 

átruházott hatáskörben dönt, két évnél hosszabb időtartam esetében a Képviselő-testület dönt 

(továbbiakban együtt: engedélyező). 
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11. § 

(1) Az engedély, illetve a hozzájárulás megtagadható, ha az önkormányzati érdeket sért. 

(2) Közterületen építmények elhelyezését a kártalanítási igény kizárásával, a későbbi átalakítás vagy 

lebontási kötelezettségének elrendelésével és csak ideiglenes jelleggel szabad engedélyezni. 

(3) A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az igénybe vett területet 

és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg, a szemét, illetve más érdekkörébe tartozó dolog 

elszállításáról, továbbá a közterületi létesítmény esetén annak karbantartásáról gondoskodni. E 

kötelezettség elmulasztása esetén az engedélyt vissza kell vonni. 

(4) A mozgóbolt, mozgó árus tevékenységét csak úgy lehet engedélyezni, hogy hangjelzéssel, hangos 

reklámmal nem hirdethet 

a) hétköznap 07:00 óráiig és 20.00 órától 

b) szombaton 08:00 óráig és 20.00 órától, valamint 12:00 és 14:00 óra között 

c) vasárnap és munkaszüneti napon. 

(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedély vagy hozzájárulásban azt is meg 

kell jelölni, hogy az árusítás építményből vagy járműről, esetlegesen kézből történik-e, továbbá meg 

kell jelölni az engedélyezett körzetet, útvonalat (helyet) is. 

(6) A zöldfelületként nyilvántartott területekre vonatkozó közterület-használati engedélyben vagy 

hozzájárulásban meg kell határozni a közterület-használót terhelő zöldfelület-helyreállításnak módját és 

mértékét. 

12. § 

(1) Közterületen építmények elhelyezése, valamint építési munkálatok végzése esetén a közterület-

használati engedély kiadásához főépítészi vélemény beszerzése szükséges. 

(2) Közterületen közművek elhelyezése esetén a közterület-használati engedély kiadásához tulajdonosi 

és közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges. 

(3) A 11. § (6) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben a kérelmezett időtartam meghaladja a 8 napot, 

a főkertész szakvéleményét be kell szerezni. 

(4) Közterület-használati engedély kiadásához előzetes szakhatósági vélemény szükséges 

a) a 2. sz. országos főútvonalat érintő közterület használatának engedélyezéséhez az út kezelőjétől; 

b) a közvetlen fogyasztásra kerülő büfétermékek árusításának engedélyezéséhez az illetékes 

népegészségügyi hatóságtól 

c) helyi őstermelő kivételével zöldség- gyümölcs közterületen történő árusítása esetén az illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságtól 

(5) Amennyiben a közterületen elhelyezni kívánt építmény építésiengedély-, vagy településképi 

bejelentés-köteles, úgy a közterület-használati engedély kiadásához az illetékes építésügyi hatóság 

engedélye vagy a polgármester tudomásulvétele szükséges. 

(6) A szakhatóság hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni. 
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4. A közterület-használattal kapcsolatos egyéb előírások 

13. § 

(1) Közterületen - az erre vonatkozó közterület-használati engedély kivételével - tilos építésből, 

bontásból, takarításból származó vagy egyéb okból keletkezett hulladékot és szemetet tárolni. Az ilyen 

anyagokat azonnal, de legkésőbb a napi munkavégzés befejezésekor el kell szállítani. 

(2) Az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében a darabáruk kötegelve 

összerakva tárolhatók, az ömlesztett építési anyag csak alulról is zárt kalodában vagy úgy tárolható, 

hogy az ne érintkezzen az eredeti altalajjal (pl. fólia használata). Bontási munkából származó törmelék, 

hulladék kizárólag konténerben tárolható. 

(3) Az építési munkálatok végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben szükség szerint 

elő kell írni: 

a) a közterület felől kerítés létesítését, 

b) amennyiben a járda teljes szélességben elfoglalásra kerül és a gyalogos közlekedés a másik oldali 

járdára nem terelhető át, az engedélyes kötelezését a gyalogosok számára védőtetővel ellátott 

átjáró létesítésére és annak szükség szerinti megvilágítására 

(4) Közterületen bármilyen közterület-használati engedélyben meghatározott tevékenységből származó 

szennyeződést az engedélyes 24 órán belül köteles megszüntetni. 

14. § 

(1) A közterület használata során útburkolatot bontani - jogszabály eltérő rendelkezése vagy az erre 

vonatkozó közútkezelői hozzájárulás kivételével - tilos. Földút esetében burkolat alatt a nem szilárd 

felszínt kell érteni. 

(2) A közterület-használat során a közművek szerelvényeit (aknáit) szabadon kell hagyni, úgy, hogy 

azok bármikor hozzáférhetők legyenek. 

(3) A közterület-használat során a közforgalom biztonságára ügyelni kell, az elzárt útszakasz (terület) 

észlelhetőségét a sötétben is biztosítani kell. 

15. § 

A közterület-használathoz esetlegesen szükséges közüzemi szolgáltatások biztosításáról a közterület 

használójának kell gondoskodnia. 

16. § 

A pavilon, stand, oszlop, vagy bármilyen hasonló berendezés esetében a közterület-használati engedély 

számát látható helyen fel kell tüntetni és ezt fenn kell tartani 

 

17. § 

Göd város egész közigazgatási területén közterületen koldulni, valamint házaló kereskedelmi 

tevékenységet, valamint hangos szöveges hirdetéssel felvásárlása vonatkozó felhívást folytatni tilos. 
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5. A közterület-használat díja, fizetésének módja, mentességek 

18. § 

(1) Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek ellenértékeként ezen rendeletben 

meghatározott közterület-használati díjat kell fizetni. 

(2) A közterület-használati díjak évi, havi vagy napi és eseti díjak. 

(3) A közterület-használati díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza, melyet évenként az Önkormányzat 

Képviselő-testülete felülvizsgál. 

(4) A 30 napnál nem hosszabb időtartamú díjat az engedélyes köteles előre, egy összegben a teljes 

időtartamra megfizetni, és ennek megtörténtét az engedély kiadásakor igazolni. 

(5) A 30 napnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamú díjat az engedélyes egy összegben előre, 

vagy havi részletfizetés esetén minden hónap 10. napjáig köteles megfizetni. 

(6) Az egy évnél hosszabb engedélyek esetében a tárgyévre esedékes díjat naptári negyedévre 

vonatkozóan minden negyedév első hónapjának 15. napjáig köteles befizetni. 

(7) A közterület-használati engedélyben meghatározott éves díjtétel emeléséről külön határozatot nem 

kell hozni, a díj mértéke az engedélyező határozat külön módosítása nélkül, ezen rendelet módosításával 

változik. 

19. § 

(1) A kérelmező a megállapított közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen 

túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen, hiánytalanul kell figyelembe 

venni. 

(3) A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a figyelembe vehető legkisebb elfoglalt 

terület 1 m2 akkor is, ha a ténylegesen elfoglalt terület ennél kisebb. Ömlesztett építési anyag esetén a 

figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 3 m2. A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész 

négyzetméterként kell számításba venni, továbbá minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít. 

(4) A közterület-használati díjat a kérelmező a közterület-használati engedélyben foglaltak szerint 

köteles megfizetni. 

20. § 

(1) Engedélyező a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy 

egészben felmentést adhat, ha az engedélyezhető közterület-használat 

a) karitatív célt szolgál, 

b) közhasznú célt szolgál, 

c) közösségi célt szolgál, 

d) önkormányzati érdek indokolja. 

(2) A felmentés engedélyezéséhez engedélyező az alábbi szempontokat mérlegeli: 

a) a tevékenység érint-e önkormányzati feladatellátás keretébe tartozó feladatot, 

b) a kérelmezőnek származik-e bevétele, 

c) a közösség milyen széles körét érinti-e a tevékenység. 
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(3) A díjfizetési kötelezettség alóli felmentés visszavonható, amennyiben a kérelmező az (1) 

bekezdésben foglalt céltól eltérően használja a közterületet. 

6. Az engedélyezési eljárás 

21. § 

(1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás kiadása kérelemre történik. Az engedélyhez a 

kérelmet írásban, a Gödi Polgármesteri Hivatalhoz, a Jegyzőnek címezve kell benyújtani a 2. melléklet 

szerinti formanyomtatványon. A hozzájáruláshoz a 3. melléklet szerinti formanyomtatványt szükséges 

benyújtani. 

(2) A közterület-használati engedély, valamint a hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a közterület-

használat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani. 

(3) A közterület-használati engedélyt vagy hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni 

kívánja. Építési munkákkal összefüggő közterület-használat esetében az az engedélyt az építtetőnek 

vagy megbízása alapján a kivitelezőnek kell kérelmeznie. 

(4) Civil, vagy egyéb szervezetek kitelepülése esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell 

kérnie, akinek érdekében a tevékenységet végezni kívánják. 

22. § 

(1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: 

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének vagy székhelyének (telephelyének) címét, képviselőjének 

elérhetőségét, szervezet esetében nyilvántartási azonosítót, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének pontos meghatározását, területnagyságát, a használat módját és - 

amennyiben a pontos behatárolás érdekében szükséges – a funkciók helyszínrajzon történő 

megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett 

illemhelyek helyét, darabszámát, 

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közterület-használathoz és a folytatni kívánt 

tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket a kérelmező beszerezte; településképi 

bejelentési kötelezettség esetében annak eredményét, 

e) építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálatokkal összefüggő 

közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást (ha nem az építtető a 

kérelmező) és - amennyiben rendelkezésre áll - az építésügyi hatósági engedélyt, 

f) mutatványos, utazó szórakoztató tevékenység esetén az összes berendezés műszaki alkalmasságát 

igazoló - a vonatkozó jogszabályban meghatározott - érvényes tanúsítvány hitelesített másolatát, 

g) a más érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást, ha a folytatni kívánt tevékenység 

nem csak az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érint, 

h) a közút területét érintő közterület-használat esetében a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet. 

(2) Harminc napnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtása 

esetén a nyilatkozni kell arról, hogy kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy engedélyező az Önkormányzat 

jegyzője mint helyi adóhatóságtól adatot kérjen a lejárt esedékességű adóhátralék hiányáról (nullás 

igazolás). 

(3) Engedélyező az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a folytatni kívánt tevékenység jellegéhez 

igazodóan - a kérelmezőt egyéb, az ügy elbírálása szempontjából fontos iratok csatolására is felhívhatja. 

(4) A közterület-használati engedély iránti kérelem formanyomtatványát a 2. melléklet, a hozzájárulás 

iránti kérelem formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza. 
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23. § 

A közterület-használati engedélynek vagy hozzájárulásnak tartalmaznia kell 

a) a jogosult nevét és lakóhelyének vagy székhelyének (telephelyének) címét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a 

hozzájárulás érvényes, 

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározását, 

d) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő hatóságok hozzájárulásában foglalt előírások 

megvalósítása esetén érvényes, 

e) a közterület-használat megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli 

helyreállításának kötelezettségét, valamint a közterület hulladék- és szennyeződésmentes 

átadásának kötelezettségét, 

f) közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját, esedékességét, egyéb esetben a díjmentesség tényét, 

g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és 

kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a 

munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, 

h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási 

kötelezettség előírását, 

i) az adott közterület-használat módra vonatkozó, az e rendeletben meghatározott előírásokat, 

kikötéseket, kötelezettségeket, 

j) a felek egyéb megállapodásait. 

24. § 

(1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt 

alakszerű határozatban kell értesíteni. 

(2) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás alapján az engedélyes teljes felelősséggel 

tartozik az engedélyben, vagy hozzájárulásban szereplő közterületen végzett valamennyi 

tevékenységért. 

(3) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, 

másra nem ruházható, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon 

jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe. 

25. § 

Ezen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvényben foglaltak az irányadóak 

7. A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás érvényessége és megszűnése 

26. § 

Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv 

engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély – a 12. §-ban foglaltakra is 

tekintettel - csak ezen engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. A tulajdonosi hozzájárulás nem 

helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket, 

eljárásokat. 

27. § 

A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás megszűnik: 
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a) a meghatározott idő elteltével, 

b) a meghatározott feltétel bekövetkeztével, 

c) ha elháríthatatlan esemény (különösen: elemi csapás, elemi kár, halasztást nem tűrő hibaelhárítás 

stb.) miatt a közterület használata teljes időtartamra meghiúsul 

d) a használatba adott közterület tulajdonosának vagy a közterületi ingatlan művelési ágának 

megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, 

e) a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultság megszűnésével, 

f) a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 

28. § 

(1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás visszavonható 

a) a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt, 

b) közérdekből, 

c) ha az engedélyes a közterület-használat megkezdését megelőzően vagy azt követően az engedély, 

érvényességi időtartamán belül bejelenti, hogy a közterület-használatra nem tart igényt vagy a 

közterület-használatot megszüntette, valamint a közterület-használati engedélyt ezzel a 

bejelentéssel egyidejűleg visszaadja 

d) ha az engedély kiadásának feltételei a közterület-használat időtartama alatt már nem állnak fenn 

e) amennyiben az engedélyes a kérelemben valótlan, illetve hiányos adatot, vagy körülményt 

tüntetett fel, vagy a tevékenységet a kérelemben foglaltaktól eltérően végzi 

f) amennyiben az engedélyes nem a közterület-használati engedélyben, vagy hozzájárulásban 

foglaltaknak megfelelően használja a közterületet 

g) határozatban foglalt díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetekben a megfizetett díj időarányos része visszajár. 

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a megfizetett díj időarányos része csak akkor jár vissza, 

amennyiben a feltételek megszűnése az engedélyes terhére nem róható okokból következett be. 

8. A közterület használatának ellenőrzése, a jogellenes használat jogkövetkezményei 

29. § 

(1) E rendeletben foglalt előírások megtartását az ellenőrzésre jogosult személyek a helyszínen vagy 

más alkalmas módon ellenőrzik. 

(2) Ellenőrzésre jogosult személyek: 

a) polgármester 

b) közterület-felügyelő 

c) a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 

d) jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult más személy 

(3) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát 

az engedélyes vagy a tevékenységet folytató más személy köteles a helyszínen magánál tartani és az 

ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. 

(4) Az ellenőrzésre jogosult személy szükség esetén megteheti az ezen rendeletben, illetve más 

jogszabályban foglalt – közterületre vonatkozó – intézkedéseket. 

30. § 

Ismeretlen tulajdonos, illetve üzembentartó esetén a hatóság – a tudomásszerzéstől számított 8 napon 

belül – elszállíttatja a hatósági jelzés nélküli vagy üzemképtelen járművet. 
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31. § 

(1) Aki közterületet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, hozzájárulástól eltérő 

módon, különösen a rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére vagy a 

meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ (a továbbiakban: jogellenes közterület-

használat), köteles az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására a közterület-használat jogellenes 

módját haladéktalanul megszüntetni. 

(2) Amennyiben a kötelezett személy az (1) bekezdésben foglalt felszólításnak 8 napon belül nem tesz 

eleget, az Önkormányzat a felszólításban foglaltakat a kötelezettséget elmulasztó költségére és 

veszélyére elvégeztetheti. 

(3) Az Önkormányzat a jogszerű állapotot az erre irányuló felszólítás mellőzésével azonnal 

helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a 

közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős 

közérdekből egyébként indokolt. A jogszerű állapot helyreállításának költségeit is a jogosulatlan 

közterület-használó köteles viselni. 

(4) Engedélyező a (3) bekezdésben foglalt esetekben a kiadott közterület-használati engedélyt, illetve 

hozzájárulást visszavonja. 

32. § 

(1) Aki közterületet engedély vagy hozzájárulás nélkül vagy az engedélyben, hozzájárulásban 

foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – az 

egyébként az e rendelet szerint meghatározott közterület-használati díj kétszeresének megfelelő 

díjfizetési kötelezettséget kell megállapítani. 

(2) A közterület-használattal kapcsolatos jogszabály alapján lefolytatott közigazgatási bírságolási eljárás 

vagy a szabálysértési eljárás nem mentesít az (1) bekezdés szerinti közterület-használati díj megfizetése, 

illetve az eredeti állapot helyreállítási kötelezettsége alól. 

9. Záró rendelkezések 

33. § 

(1) Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) önkormányzati rendelet. 

(2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott és érvényes közterület-használati engedélyeknél az 1. 

mellékletben megállapított közterületi-használati díj 2023. január 1-jétől alkalmazandó. A kihirdetés 

napja után kiadott engedélyek esetében az új díjszámítást kell alkalmazni. A Gödi Polgármesteri Hivatal 

az új díj megállapításáról határozatban értesíti az engedélyest. 

(3) Ezen rendelet hatálybalépést megelőzően megkezdett és közterület-használati engedély, vagy 

hozzájárulás nélkül végzett közterület-használat változtatás nélkül 2022. szeptember 30-ig folytatható. 

Ezt követően közterület-használat csak e rendeletben foglalt közterület-használati engedély, vagy 

hozzájárulás alapján végezhető. 

34. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

A közterület-használat díjtételei 

Megnevezés Díjtétel 

 

1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló stb. 1400.- Ft/m2/hó 

2. Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint) Havi 

egyszeri 

Heti 

egyszeri 

Hetente 

többször 

 100.000.- 

Ft/év 

500.000.- 

Ft/év 

1.000.000.- 

Ft/év 

3. Alkalmi árusítás, alkalmi szolgáltatás (idénygyümölcs, 

pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, 

dísznövény, virág árusítás, kerékpár megőrzés, utcai 

mérlegelés cipőtisztítás, körhinta, céllövölde stb.) 

15.000.- Ft/nap 

300.000.- Ft/hó 

4. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-

várakozóhely gépkocsinként 

10.000.- Ft/db/hó 

5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló 

hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú 

ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 

5.000.- Ft/m2/hó 

6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 1.000.- Ft/m2/nap 

20.000.- Ft/m²/hó 

7. Vendéglátóipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti 

szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg 

elhelyezésére, árukirakodásra 

20.000.- Ft/m2/hó 

8. Vásár, alkalmi vásár 5.000.-Ft/nap 

9. Belépődíjas (nevezési díjas) sport, kulturális és egyéb 

rendezvény 

10.000.-Ft/nap 

10. Belépődíj (nevezési díj) nélküli sport, kulturális és 

egyéb rendezvény 

3.000.-Ft/nap 

11. Film- és tévéfelvétel a 2004. évi II. törvény 

3. mellékletének 5., 6. pontja szerinti 

összeg a 34. § (3) bekezdés alapján növelt  

különbözettel 

12. Cirkusz 50.000.- Ft/nap 

13. Mutatványos tevékenység 5.000.- Ft/nap 

14. Személygépjármű 15 napon túli tárolás (hatósági 

jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek 

esetében csak akkor, ha közterületi lehetőség megenged,) 

5.000.- Ft/nap 

15. Egyéb jármű és vontatmányok (hatósági jelzéssel nem 

rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében csak 

akkor, ha közterületi lehetőség megengedi) 

10.000.- Ft/nap 

16. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 10.000.- Ft/hó 

A fenti díjtételekre a mindenkori Áfa tv. szerint kell a forgalmi adót felszámítani.  
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022. (...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

1. A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 13. pontja a következő 13.40. ponttal egészül 

ki: 

„13.40. A közterület használatáról szóló külön helyi rendeletben foglaltak alapján hatáskörébe utalt 

ügyekben dönt a közterület-használat engedélyezéséről, valamint a hozzájárulás iránti kérelmekről.” 

2. melléklet 

1. A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 44. pont helyébe a következő pont lép: 

„44. A közterület használatáról szóló külön helyi rendeletben foglaltak alapján hatáskörébe utalt 

ügyekben dönt a közterület-használat engedélyezéséről, valamint a hozzájárulás iránti kérelmekről. 

 

3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Járt már a Képviselő-testületnél, hasonló a megfontolási okból ez szintén 

átdolgozásra került. 

 

Szilágyi László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

dr. Kármán Gábor: Figyelni kell a tényállásokat, miszerint a szakrendeletek helyén kezelnénk. Nem ad 

lehetőséget erre a jogszabály, 2012-től helyi rendelet már nem tartalmazhat szabálysértési rendelkezést. 

Ezek kiegészítő rendelkezések. Az Mötv. ad felhatalmazást a szabályozásra. Szakmailag 
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tényállásszerűen legyenek leírva a magatartási formák. Csak olyan magatartási formákat lehet 

szabályozni, ami ellen nincs lehetőség utólag hatósági eljárást indítani, mert olyan jellegű kárt okozott.  

 

Balogh Csaba: Szóban szeretném módosítani a 11. § tartalmát egészítsük ki annyival, hogy „a zajkeltő 

tevékenységet a megengedett határértéknél nagyobb hangerőn végez.” 

 

dr. Kármán Gábor: Befogadom a javaslatot. 

 

Fülöp Zoltán: Alaposan átnéztük, számos és hasznos pontosítást tettünk. Elfogadásra javaslom. 

 

Markó József: A mondatszerkesztés lehetne pontosabb, például a 9. § (2) bekezdésben és a 10. § (2) 

bekezdésben kell egy vessző. A vessző hiánya vagy megléte más értelmet ad a mondatnak. 

 

dr. Kármán Gábor: Egymás után kettő rendelet-tervezet szövege van az előterjesztésben. Sárga háttérrel 

már tartalmazza a vesszőket, javításokat. A második rendelet-tervezetet javaslom elfogadásra.  

 

Szilágyi László képviselő visszatért az ülésterembe.  

 

Markó József: A sárgában is rosszul van.  

 

dr. Kármán Gábor: Mindenhová vesszőt javaslok, ahol a közösségi együttélés „k” betűje megjelenik. 

Ezzel kérem elfogadásra a rendelet-tervezetet.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2022. (...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. 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. 
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(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 szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy 

mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben eljáró hatóság megteszi a büntető- vagy szabálysértési feljelentést, 

illetve kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál az eljárás megindítását. 

2. 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. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker.tv.) 2. § 11. 

pontja szerinti fogalom; 

4. üzleten kívüli kereskedés: a Ker.tv. 2. § 28. pontja szerinti fogalom; 

5. fű kaszálása: olyan kertészeti tevékenység, melynek eredményeképpen a gyep területileg 

egybefüggő magassága a 25 cm-t nem haladja meg; 

6. zöldterület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § 21. pontjában szereplő fogalom 

7. zöldfelület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § 20. pontjában szereplő fogalom 

8. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerinti fogalom; 

9. műtárgy: az Étv. 2. § 15. pontjában foglalt fogalom 

10. útburkolat: az úttestnek a közúti járművek közlekedésére szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, 

mart aszfalt, melegen hengerelt aszfalt és más hasonló szilárd felület) 

11. járdaburkolat: a járdának gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, mart 

aszfalt, járdakő és más hasonló szilárd felület) 

12. település közigazgatási területe: Göd Város közigazgatási területe külön jogszabályban 

meghatározott különleges gazdasági övezet területét kivéve 

3. 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, 
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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 

ezen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) foglaltak, valamint a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Szankció törvény) foglaltak az 

irányadók. 

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 – a Szankció törvényben 

foglaltakon túl – 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 véglegessé válásától számított 30 napon belül 

készpénzátutalási megbízáson vagy banki utalással Göd Város Önkormányzata részére kell megfizetni. 

A bírság részletekben való megfizetését külön kérelem alapján a jegyző külön végzésben 

engedélyezheti. 

6. § 

(1) A helyszíni bírság kiszabására az önkormányzati rendészeti szerv jogosult. 

(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. 

(3) Ha a magatartás megvalósítója a szabályszegő magatartást nem ismeri el, az önkormányzati 

rendészeti szerv alkalmazottja, vagy a jegyző által megbízott ügyintéző köteles hivatalból megindítani 

az eljárást. 

II. Fejezet 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK  

4. 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. 
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5. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

8. § 

(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó, aki az utcanév-tábla kihelyezését és 

az azzal járó munkálatokat akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el. 

(2) Aki az elhelyezett névtáblákat, házszámtáblákat megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, 

szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, illetve jogszerűtlenül helyezi el, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

6. Állattartással kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

9. § 

(1) Aki ebet társasházi épület folyosóján, erkélyén, lépcsőházában, pincéjében, vagy közös használatú 

udvarán a használatra jogosultak beleegyezése nélkül tart, 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) Aki az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket (pl. zacskó) nem tart 

magánál, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott szennyeződést nem távolítja el, 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

7. Közrend elleni közösségi együttélést sértő magatartások 

10. § 

(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. 

8. Zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

11. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a város 

közigazgatási területén a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet zajvédelmi szabályai 

között meghatározott időtartam alatt a megengedett zajterhelési határértéket túllépve, zajt keltő 

tevékenységet végez. 

9. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek 

kötelezettségeivel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

12. § 

(1) Az az üzemeltető, aki az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat megszegi, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
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(2) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató üzletek, 

valamint az utcai és más árusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az üzlet közvetlen környékét nem 

tisztítja meg vagy rendszeresen nem takarítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el. 

(3) Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék erre rendszeresített edényzetben történő 

gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról 

nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

13. § 

Az a kereskedő, aki mozgóárusítás és mozgóbolti, vagy egyéb kereskedelmi tevékenység folytatása 

során a város közigazgatási területén az árusításkor engedély nélküli hangjelzéssel (pl. duda, dallamkürt 

stb.), valamint hangosítással, hangos reklámmal hívja fel az árusításra a figyelmet, továbbá hangos 

szöveges hirdetéssel felvásárlásra, vagy eladásra vonatkozó felhívást folytat, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

10. Temetkezéssel és a köztemető használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartások 

14. § 

(1) A köztemető használatával összefüggő közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el, aki 

a) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít, 

b) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók kegyeleti érzéseit 

megsérti, 

c) 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), 

d) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető – és a rendőrkutya), 

e) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy, 

f) a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére 

szolgáló anyagokat megrongálja, beszennyezi, áthelyezi 

g) 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 temetői építési, felújítási, bontási munkálatok 

elvégzése során keletkező hulladék, törmelék, visszamaradt sírkő, síremlék eltávolításáról nem 

gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

11. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

15. § 

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, 
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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, 

12. Burkolt közterület felbontására, használatára vonatkozó közösségi együttélést sértő 

magatartások 

16. § 

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat tulajdonában álló burkolt közterületeken 

a) engedély, hozzájárulás nélkül vagy engedélytől eltérő módon felbont vagy elfoglal, felületén 

deformációt okoz, illetve állapotát nem rendeltetésszerű használat során egyéb módon 

megváltoztatja 

b) a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be, vagy 

burkolatbontási engedély nélkül munkálatot végez, 

c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát 

végez. 

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

sértő magatartások 

17. § 

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

a) ingatlanát oly mértékben elhanyagolja, hogy 

aa) az balesetveszélyessé-és tűzveszélyessé válik, vagy 

ab) a közegészséget veszélyeztető állapot lép fel, vagy 

ac) a szomszédos ingatlan megközelítését, vagy 

ad) más ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

b) közterületen 

ba) építési anyagot, törmeléket, vagy hulladékot engedély nélkül tárol, 

bb) építési anyagot, tűzifát a kihelyezéstől számított 24 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja 

el, illetve nem helyezi át a közterület-használati engedélyben foglalt területre 

bc) nem gondoskodik arról, hogy a ba) vagy bb) alpontban foglalt anyagok szétszóródását 

megakadályozza. 

 

14. Hó - és síkosságmentesítéssel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

18. § 

(1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti járdaszakaszon az ónos esőtől, jégtől vagy hótól 

síkossá vált burkolat napi rendszerességgel 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. 
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15. Települési hulladék gyűjtésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

19. § 

(1) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 

hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező 

közszolgáltatásra nem köt szerződést, vagy azt nem szerződés szerint 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, vagy nem az erre 

rendszeresített zsákkal végzi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(3) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki 

a) építési törmeléket, zöldhulladékot, háztartásban keletkező kommunális hulladékot közterületi 

szemétgyűjtőedényben helyezi el, 

b) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem 

gondoskodik, 

c) élővizet, vagy annak partját szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) kommunális, szelektíven gyűjtött hulladék, vagy zöldhulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő 

edénybe, vagy tárolóba nem megfelelő hulladékot helyez el; 

b) kommunális, szelektíven gyűjtött hulladék vagy zöldhulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő 

edényből, vagy tárolóból a hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz; 

c) kazánban, kályhában vagy szabadtéren gumi, műanyag, műanyagpalack, kezelt (lakkozott, 

festett) faanyag, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi, 

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). 

20. § 

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

a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásra nem köt szerződést, 

vagy azt nem szerződés szerint 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. 

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

magatartások 

21. § 

Aki az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalmat megszegi, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
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17. Környezet, – illetve zöldfelületek védelmével kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartások 

22. § 

(1) Aki az erdőkben építményt – kivéve a tulajdonos (amennyiben az nem azonos az üzemeltetővel, 

akkor az üzemeltetővel együttes) engedélyével –, valamint jogszabály alapján építhető építményeket 

jogszabályi felhatalmazás nélkül létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 

el. 

(2) Aki helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton, erdei úton, ösvényen gépjárművel 

közlekedik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(3) 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 zöldfelületeket tiltott módon vagy célra, illetve engedély nélkül rendeltetéstől 

eltérően használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(4) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán a zöldfelület kialakítására, valamint az ott található fás 

szárú növények megőrzésére, kivágására, pótlására, védelmére vonatkozó külön jogszabályok 

rendelkezéseit megszegve, növényvédelmi kötelezettségének nem vagy nem az előírásoknak 

megfelelően tesz eleget, illetve az előírások megszegésével járó munkát végez (pl. engedély nélküli 

fakivágás) vagy annak elvégzésére megbízást ad, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

18. Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

23. § 

Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki 

a) közterületet közterület-használati engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az abban foglaltaktól 

eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, 

b) bejelentésköteles közterület-használati tevékenységet bejelentés nélkül, vagy az abban 

foglaltaktól eltérően használja 

c) közterületen a közhasználatú létesítményeket rendeltetéstől eltérő módon használja, vagy 

szennyezi, rongálja, 

d) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást, 

e) a közút területének járműközlekedésre szolgáló részén kereskedelmi tevékenységet folytat, 

kivéve engedélyezett mozgóbolt üzemeltetése 

f) a külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett termékeken kívül eső terméket 

értékesít, 

g) közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, kempingezik, parkoló gépjárműben lakókocsiban 

tölt éjszakát, 

h) gépjárművet járó motor mellett 15 percen túl várakoztat 

i) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít, a közhasználat elől elzár (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) 

j) közterület jogszerű használatára való felszólítást figyelmen kívül hagy vagy arra vonatkozó 

intézkedést akadályoz 

k) közterületen lévő műtárgyak felületét, vagy falfelület látható módon megváltoztatja 

(megrongálja, összefestékezi, összefirkálja, szennyezi) 
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III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

24. § 

(1) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet. 

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

25. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

4) Sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítéséről szóló helyi rendelet  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Szakmailag a beruházási osztályvezető asszony szerkesztésében megjelent rendelet, 

általam előterjesztett. Ezek a sebességcsökkentő műtárgyaknak a javaslatát tartalmazza, tehát a lakók 

kérelmeinek egy közös mederbe terelését jelentené ez a rendelet, és ezért javaslom ezt elfogadásra, hogy 

ezek a szabályok legyenek kidolgozva, hogy hogyan lehet kérelmezni, és ezeknek milyen feltételei 

vannak. Ezeket tartalmazza a rendelet viszonylag rövid és tömör formában. 

 

Balogh Csaba: A 2. § (1) bekezdés c) pontjánál a lakosok írásban erősítsék meg, hogy támogatják a 

lakóközösségükben a sebességcsökkentést. 

 

dr. Kármán Gábor: Abszolút befogadom a javaslatot. 

 

Markó József: Szigorú feltételek vannak megadva. A létesítés akkor valósul meg, ha önmaguk vállalják 

a költségeket, a tervezést és a kivitelezést is. Mit jelent, hogy a határos ingatlantulajdonsok? 

 

Balogh Csaba: A rendelet szövegében, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában pontosan meg van írva, miszerint 

a tervezett kiépítés helyszínétől számított 25-25 méteres körzetben a lakóingatlan-tulajdonosok. 

 

Markó József: Ez így korrekt.  

 

Fülöp Zoltán: A rendelet a sebességcsökkentő eszköz telepítésének az engedélyezését a testülethez 

delegálja. Kérdezem, hogy kell e testület döntése vagy a Bizottság (Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság) döntése is elegendő lehet? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A forgalomszabályozás miatt fontos a testület döntése, ami a jogszabályban is 

olvasható. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2022. (…) önkormányzati rendelete 

a sebességcsökkentő elemek, műtárgyak lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének 

szabályairól 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 1) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) alapján kapott felhatalmazás alapján a sebességcsökkentő 

elemek, műtárgyak lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól a következő 

rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) Jelen rendelet hatálya Göd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 

és kezelésében lévő útvonalakon (közterületeken) a forgalom szabályozása érdekében kialakítandó 

sebességcsökkentő elemek, műtárgyak lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésére terjed ki. 

(2) Jelen rendelet alkalmazása során lakossági kezdeményezés alatt a magánszemélyek és/vagy 

gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek kezdeményezését kell érteni. 

(3) Sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítése az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

útvonalakon (közterületeken) csak egységes műszaki kialakítással történhet, kivéve, ha azt a helyszín 

adottságai nem teszik lehetővé. Az egyedi műszaki kialakításokat a kezdeményezőknek indokolniuk 

kell. 

2. § 

(1) A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére csak akkor kerülhet sor, ha 

a) annak teljes költségét (ideértve, amennyiben szükséges a tervezést és engedélyeztetést, valamint 

a kivitelezést) a kezdeményezők teljes egészében magukra vállalják és azt a jelen rendelet 5. § 

(2) bekezdésében foglalt döntést követően, a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt, a Hivatal 

által készített költségterv alapján teljes egészében megfizetik az Önkormányzat részére, és 

b) az érintett közterülettel határos ingatlantulajdonosok több mint 50%-a támogatja a 

kezdeményezést, és 

c) a tervezett kiépítés helyszínétől számított 25-25 méteres körzetben lakó ingatlantulajdonosok 

valamennyien írásban hozzájárulnak a létesítéshez. 

(2) Közös tulajdon, valamint társasház esetén az (1) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában a 

kezdeményezést, hozzájárulást ingatlanonként egynek kell számítani. A kezdeményezés, hozzájárulás 

érvényességére a Ptk. közös tulajdonra és társasháztulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A Képviselő-testület a Főépítészi Iroda városképi,- valamint a Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály közlekedésbiztonsági, műszaki szakmai szempontból tett javaslata (különös tekintettel az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 11. 

Forgalom csillapításról szóló fejezet 11.1.-11.4. pontjára és a vonatkozó hatályos útügyi műszaki 

előírásokban foglaltakra) alapján, a közutakon, közterületeken sebességcsökkentő elem, műtárgy 

létesítésére vonatkozó kérelmet elutasíthatja. 

3. § 

(1) A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést Göd város 

polgármesteréhez kell benyújtani. 

(2) A kérelemben részletesen elő kell adni a kezdeményezés indokát, a javasolt sebességcsökkentő elem, 

műtárgy pontos helyének leírását, valamint a létesítés szükségességének okait, továbbá meg kell jelölni 

a kezdeményezők vagy megbízott képviselőjük nevét és lakcímét (székhelyét). A kérelemben a 

kezdeményezőknek nyilatkozniuk kell arról is, hogy a beruházás teljes költségének viselését vállalják. 
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(3) A kérelem beérkezését követően a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya 

megvizsgálja a sebességcsökkentő elemek, műtárgyak javasolt helyét. A javasolt helyre vonatkozóan a 

közlekedési hatóság, mint szakhatóság és külsős utas szakértő is bevonásra kerülhet. 

4. § 

A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére irányuló lakossági kezdeményezés esetében meg kell 

vizsgálni, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e a közúti műtárgyak kialakítására, a közutak 

üzemeltetésére és a forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére vonatkozó jogszabályokban és hatósági 

előírásokban és a vonatkozó hatályos útügyi műszaki előírásokban meghatározott feltételeknek és 

követelményeknek. 

5. § 

(1) A sebességcsökkentő elemek, illetve műtárgyak létesítésének igényét a tárgyév július 31. napjáig 

lehet benyújtani írásban a polgármesternek címezve. A benyújtást követő jogi, műszaki szakmai 

felülvizsgálat után a Polgármesteri Hivatal javaslatot tesz a polgármester részére a megvalósíthatónak 

ítélt helyszínekre. 

(2) A javaslat alapján készült polgármesteri előterjesztést követően a forgalomrendezésekről a 

Képviselő-testület dönt. 

6. § 

A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítéséről való döntésről a kezdeményezőket írásban kell 

értesíteni. A létesítést engedélyező döntésben fel kell hívni az érintetteket, hogy a költségeket az 

Önkormányzat részére fizessék be, illetve tájékoztatást kell adni arról is, hogy a beruházás 

megkezdésére csak befizetés megtörténte után kerülhet sor. 

7. § 

A sebességcsökkentő elemek, illetve műtárgyak jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

1. melléklet 

A sebességcsökkentő elemek, illetve műtárgyak jegyzéke 

Helyszín Típus db 

Kék-Duna utca aszfalt 2 

Napsugár utca aszfalt 1 

Honvéd sor térkő burkolat 1 

Balassi Bálint utca fekete/sárga műanyag 2 

Kolozsvári utca - Madách utca kereszteződés térkő burkolat 1 
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Öregfutó utca fekete/sárga műanyag 2 

Szent Imre herceg utca térkő burkolat 2 

Budai Nagy Antal utca fekete/sárga műanyag 2 

Erdész utca fekete/sárga műanyag 1 

Kerek erdő utca aszfalt+műanyag 5 

Tóth Árpád utca fekete/sárga műanyag 1 

Csalogány utca fekete/sárga műanyag 1 

Dobó István utca fekete/sárga műanyag 2 

Mária utca fekete/sárga műanyag 1 

Pálma utca fekete/sárga műanyag 3 

Rákóczi Ferenc utca fekete/sárga műanyag 2 

Újélet utca fekete/sárga műanyag 1 

Kálmán utca - Lenkey utca sarok térkő burkolat 1 

Összekötő út/Strand fekete/sárga műanyag 2 

Mayerffy József utca fekete/sárga műanyag 2 

Mikszáth Kálmán utca fekvőpárna 1 

Terv utca fekvőpárna 1 

Petőfi Sándor utca aszfalt 2 

Alagút utca térkő burkolat 2 

Termál fürdő krt. aszfalt 1 

Mikes Kelemen utca aszfalt 2 

Bocskai utca térkő burkolat 3 

 

5) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Korábban is volt már napirenden a téma. Időközben újabb kiegészítésre volt szükség, amit 

a Kincstár újra javasolt, reményeink szerint végleges Alapító Okirat-módosításról lesz szó. Itt olyan 

kormányzati funkciókat kellett feltüntetni, amik eddig nem voltak a hivatali Alapító Okiratban.  

 

Balogh Csaba. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

 

145/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a) a Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: 

1. Telephelyként felveszi az alapító okiratba a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti, 

Önkormányzati Rendészeti Szerv megnevezésű címet. 

2.  Törli az Alapító Okiratból az 

a) 031030  Igazságügyi szakértői tevékenység 

b) 074011  Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás  

c) 076040  Egészségügyi szakértői tevékenységek  

d) 101150  Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások   

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket. 

3. Felveszi az Alapító Okiratba a 

a) 018030  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
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b) 022010  Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

c) 032020  Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység 

d) 047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek          

e) 011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

f) 011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

g) 011220  Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

h) 013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

i) 016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

j) 016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

k) 031030  Közterület rendjének fenntartása 

l) 074040  Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket  

 

E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

Felkéri a jegyzőt a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat és az egységes szerkezetbe 

foglalat új Alapító Okirat előkészítésére és a polgármestert ezek kiadmányozására. 

 

b) A 42/2020. (III. 3.) Ök. határozatát, valamint a 128/2022. (VI. 30.) Ök. határozatát visszavonja 

 

Felelős: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 145/2022. (VII. 18.) Ök. határozathoz:  
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6) Göd Város Önkormányzata törzskönyvének módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Kiváló jogi előadó kollégánk készítette elő. A Pénzügyi Osztály is észlelte a törzskönyvben 

lévő hiányosságokat, és azért, hogy a Kincstár ezt ne rója fel hibánkul, így a Kincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásban változtatásokat javaslunk. Javaslatainkat a határozati javaslatban 
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szerepeltettük, ezek a feladatok mindazok teljeskörűen felsorolva, amely az Önkormányzat 

feladatrendszerét tartalmazzák a törzskönyvi nyilvántartásban. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

146/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város Önkormányzatának a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatait a következők 

szerint módosítja: 

 

A kormányzati funkciók körébe felveszi az alábbiakat: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

045120 Út, autópálya építése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045230 Komp- és révközlekedés 

047120 Piac üzemeltetése 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
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081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

 

E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7) Javaslat alpolgármesteri referens megbízására 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

Szilágyi László: Korábban is volt az alpolgármestereknek referens munkatársa. Az én szakmai 

munkámat Gyöngyössy Kálmán tudná segíteni. Kiváló szakember, aki szakmai és műszaki 

vonatkozásban tudna segíteni, mind a Pest Megye Önkormányzatával való tárgyalásoknál, mind a 

különböző támogatások, források elnyerésén. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

147/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy mellékletként csatolt megbízási szerződés 2022.07.31-ig kerüljön aláírásra, mely 

alapján Gyöngyössy Kálmán alpolgármesteri referensként Szilágyi László Lajos általános 

alpolgármestert segíti feladatainak ellátásában. 

 

A megbízás havi összege bruttó 350.000,- Ft + bruttó 40.950,- Ft szociális hozzájárulási adó. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.07.31. 
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Melléklet a 147/2022. (VII. 18.) Ök. határozathoz:
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8) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd belterület 118/1 hrsz. és 118/1/B hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozóan 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Herczeg Quality Kft. el akarja adni azt az ingatlant, aminél elővásárlási jogunk van. 

Nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy beruházásokat végezzünk. Javaslom a nemleges határozat 

elfogadását. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

148/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Herczeg Quality Kft. eladó által a Budapesten, 2020. július 6. napján kelt 

adásvételi szerződéssel Kajdmocaj Ali balassagyarmati szálláshelyű, külföldi állampolgár részére 

átruházott, a Göd belterület 118/1 hrsz.-ú ingatlan 105/518 arányú tulajdoni hányada és a Göd 

belterület 118/B hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada vonatkozásában a Ptk. 5:81. § (1) 

bekezdése szerint elővásárlási jogát nem gyakorolja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: TESZ igazgató 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Jegyzőkönyvvezető-váltás: Kasa Vivien Mónika 

 

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” törvényes működésének helyreállítása 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő, Fidesz-KDNP frakcióvezető  

 

Lenkei György: Jó lenne, ha a mostani helyzetünkben pontot tennénk egy régóta elhúzódó ügynek a 

végére. A Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának a 

megállításáról beszélek. Azt javasoljuk, hogy ügyvezetőnek dr. Preller Zoltánt bízzuk meg megbízási 

szerződéssel, hat hónapos időtartamra, havi 150 ezer bruttó tiszteletdíjjal, és ezzel biztosítjuk azt, hogy 

gördülékenyen menjen tovább a Kft. működése. Talán Preller Zoltán úrról pár szót mondanék, aki nem 

ismerné. Dolgozott a Hivatalban és dolgozott a TESZ-ben. Mindenütt felelős beosztással, két 

diplomával rendelkezik, és mindenképp alkalmas erre a feladatra. Kérem a tisztelt testületet, hogy 

javaslatunk értelmében szavazza meg. 

 

Hlavács Judit: Én megkérdezem, hogy mi az a feladat, amit el fog látni az ügyvezető? Tehát van egy 

cégünk, ahol nincsen semmilyen feladat. Mi az, amire ki kell adnunk havi 150 ezer forintot? 

 

Markó József: Igen, ez jó kérdés képviselő asszony. Természetesen, ha ügyvezetőt teszünk oda, akkor 

szabhatunk neki feladatot, hogy találja meg azt a tevékenységi kört, ami ennek a cégnek értelmes. 

Viszont szeretnék kicsit előrébb menni. Ugyanezt a témát már tárgyalta a testület, és már hozott ebben 

érvényes döntést a 44/2022. (III. 3.) határozatában, miszerint a Képviselő-testület felszólítja a 

polgármestert, hogy 42 napon belül a végelszámolás megszüntetésére, a működés további folytatására 

új vezető tisztségviselő megválasztására vonatkozó iratot terjessze elő. Ez 42 napos hatály nagyon régen 

lejárt már, tehát ez az előterjesztés nem történt meg. A felelősök polgármester úr és jegyző úr voltak. 

Most születik egy másik előterjesztés, amit Lenkei György úr jegyezett, de nem tudom hogyan, mert ez 

nem az ő dolga lett volna, hanem polgármester úré. Amennyiben ezt az előterjesztést polgármester úr 

írja alá, akkor ezt a 44/2022-őt most teljesítette volna, de nem írta alá, így nem teljesítette, így továbbra 

is fönnáll az elmaradt feladat. Lenkei György képviselő ír ebben olyanokat, amiket biztos jó szándékkal 

írt, de nem tudom, hogy honnan tudja. Például a Képviselő-testület rögzíti, hogy a végelszámolóval 
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kötött megbízatási szerződésben meghatározott összeg kifizetésre került. Ezt a kijelentést honnan veszi, 

vagy tudja, vagy tényleg kifizetésre került? Valóban ki lett fizetve Szmicsek Sándor úr (a Gödi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. volt végelszámolója) és ha igen, akkor ki fizette ki? 

 

Balogh Csaba: Hát ugye ő a volt végelszámolója a Szolgáltató Kft.-nek, ő fogja a Szolgáltató Kft.-nek 

kiszámlázni a díját. Tudomásom szerint nem fizette ki. 

 

Markó József: Ugye a teljesítést kell engedélyeznie valakinek itt a Hivatalban, gondolom polgármester 

úrnak és akkor fizethetné ki. Szmicsek Sándor úr önmagának nem fizethet, ha a megbízója, a tulajdonos 

ezt nem engedélyezi. Tehát ez itt tényszerűen nem igaz, Lenkei György úr, hogy ki van fizetve. Akkor 

a határozatban egy félrevezetés van, amelyet, ha megszavazunk, akkor bizony Szmicsek Sándor úr már 

szaladhat a pénze után, hiszen már ki van fizetve. Én azt gondolom, hogy a mi kérésünk sokkal 

egyszerűbb volt, mi csak az ügyvezetőre tettünk javaslatot. Segítő szándékkal tettük ahhoz, hogy 

polgármester úr teljesíthesse ezt a bizonyos képviselő-testületi határozatot, amit szintén majd 

legközelebb fog teljesíteni, mert ez a határozat nem elég pontos. Ennek ellenére támogatjuk a tartalmát. 

Hlavács Judit képviselő asszonynak a felvetése teljesen jogos, én is úgy gondolom, hogy valami feladat 

kell, és valaki kell, aki ott biztosítja a feltételeket. 

 

Lenkei György: Tulajdonképpen az eredeti elképzelés, a beadvány utolsó részében olvasható. Javaslom, 

hogy további vita helyett szavazzuk meg, hogy továbbmehessen a Kft. és dolgozhasson. 

 

Andrejka Zombor: Továbbra sem értek egyet a Kft.-nek a felélesztésével, de ha már fölveszünk oda egy 

alkalmazottat, pláne ennyi pénzt kifizetünk, akkor legyen kisgépkezelői vizsgája, aki mondjuk az ágat 

tudja darálni heti egy napban.  

 

Hlavács Judit: Én csak szeretném rögzíteni, hogy a kérdésemre nem kaptam választ. 

 

Vajda Viktória: Szeretném javasolni, hogy ahogy így a testületben ez egy ilyen bejáratott módszer, 

hogyha ennyire nem stimmel ez a határozati javaslat, akkor ne itt csiszolgassuk, hanem hozzuk vissza 

egy következő alkalommal. 

 

Markó József: Én azt mondom, hogy a képviselőtársaimnak, hogy ott van a 42/2022-es határozat, ami 

pont ugyanerről szólt, és a polgármester urat kötelezte erre és nem tette meg, amiről a testület egyszer 

már döntött. Miért nem tette meg, az a kérdés, de ez mellékes, hogyha most megtesszük. Különböző 

megítélések vannak természetesen, és vannak kétségek mindenkiben, de van egy érvényes testületi 

döntésünk, elsősorban a felelősökre vonatkozik, akiknek azonnali határidővel kellett volna teljesítenie, 

de most már több hónapos késésben vannak. 

 

Balogh Csaba: Mindenki hibás érte szerintem. 

 

Markó József: Aki ezt nem teljesítette, csak az. 

 

Balogh Csaba: Természetesen a Képviselő-testületnek van lehetősége fegyelmi eljárást indítani ellenem. 

 

Markó József: Erre a kis időre már minek? 

 

Balogh Csaba: Jobbat nem tudok mondani, nem elégedettek a munkámmal, én megteszek minden tőlem 

telhetőt, de hát nyilván én is ember vagyok. 

 

Tóth János: Én úgy gondolom, hogy ebből az előterjesztésből, illetve a határozati javaslatból a 

gondolatjelbe tartozó részt, ami ugye ki is van emelve, azt kell kivenni. 

 

dr. Kondorosi Mátyás (ügyvéd): A testület amennyiben dönt a végelszámolásnak a megszüntetéséről, 

akkor a cégtörvény meghatározza, hogy miről kell dönteni. Ez a cégtörvény 113. §-a, ami azt 

tartalmazza, hogy „a legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt elhatározhatja a végelszámolás 
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megszüntetését és a cég működésének a tovább folytatását. Ebben az esetben a végelszámoló 

megbízásának a visszavonásáról, a végelszámoló díjának megállapításáról és kifizetéséről és az új 

vezető tisztségviselő megválasztásáról is döntenie kell.” A megbízás visszavonásáról nem kell dönteni, 

hiszen a lemondással megszűnt a tisztség, ellenben a törvény, én azt gondolom, hogy a határozat 

tartalmává teszi azt, hogy a díjról rendelkezni kell. Tehát, hogy a megbízási szerződés szerinti díj x 

időponton belül kifizetésre kerül, vagy nem kerül kifizetésre, vagy pedig azt kell rögzíteni, hogy ez 

megtörtént. Itt a díjjal kell valamit kezdeni ahhoz, hogy a működés továbbfolytatásáról a testület 

megfelelő döntést hozzon, ami tartalmazza valamennyi törvényi előírást, arról a díj kérdése nem 

megkerülhető. 

 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés hozzáfűznivaló, konkrét módosító javaslatot, befogadja-e Lenkei 

György úr? 

 

Lenkei György: Igen. 

 

Balogh Csaba: Tehát akkor befogadta azt, hogy a kiemelt részt, „a Képviselő-testület rögzíti, hogy a 

végelszámolóval” kezdetű bekezdést kivesszük, és meg kellene határozni akkor azt, hogy hogyan 

rendelkezik a Képviselő-testület az előző ügyvezetőnek a kifizetéséről. 

 

Szilágyi László: Érkezett Szmicsek Sándor végelszámolótól jelzés a Hivatal felé, hogy mennyire tartana 

igényt? 

 

Tóth János: A végelszámolás 5 hónapos határidejének lejárta környezetében küldött egy levelet, 

amelyben jelezte, hogy a végelszámolási összegre igényt tart, és tevékenységét illetően nagyjából a 

végelszámolási összeggel egyező további összegre tart igényt. Végül január végén szüntette meg 

ténylegesen a tevékenységét, és jelentette be, hogy vége. További 3-3,5 hónapnyi tevékenységet még 

biztos, hogy ellátott. Ennek tudatában kellene a Képviselő-testületnek meghozni a döntést. Lehet azt 

mondani, hogy kifizetjük a végelszámolási díjat, és az egyéb tevékenysége kapcsán tárgyalunk vele, 

nyújtson be számlát vagy igényt, és azt tűzze újra napirendre a Képviselő-testület, de a végelszámolási 

díjról, az öt hónapos tevékenységről, arról valamilyen döntést hozni kell. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm ügyvéd úrnak a kiegészítését, hogy így formailag megfelelő határozatot 

tudjunk hozni, így nyomatékosan fontosabbnak tűnik az elmulasztott határozat, ahol ezt előre elkészítve 

meg lehetett volna tenni. Itt most azt a nehézséget látom, hogy teljesen mindegy, hogy mit írunk bele, 

utána adott esetben jogvitába keveredhetünk a végelszámolóval. Van még néhány elmaradt ügyünk, 

ezeknek a mihamarabbi lezárása szükséges. Én örömmel venném, hogyha valami köztes megoldást 

tudnának találni a kollégák. 

 

Markó József: Csatlakoznék Fülöp Zoltán képviselő úrhoz, hogy ez a kiemelt szövegrész módosulhatna 

úgy, hogy rögzíti a testület, a fönnálló megkötött szerződésben meghatározott összeget kifizetjük. 

Amennyiben esetleg perelni akar, azt most nem tudjuk eldönteni fog-e, nem sikerült körülbelül egy évig 

tárgyalni vele, ha eddig nem sikerült, akkor nem fog a további két évben sem. Úgyhogy itt mondjuk azt, 

hogy kifizetjük azt, ami a szerződésben volt, ez van itt a szövegben is. 

 

Balogh Csaba: A fennmaradó részét. 

 

Markó József: Akkor a fennmaradó részét. Amennyiben a továbbiakban, ha neki bármilyen igénye van, 

úgyis elmehet a bíróságra. Tehát valami konkrétumot, azért már valamit fizetnünk kell, ez kétségtelen. 

Tehát azt a bíróság is meg fogja ítélni neki, és ha bíróságra kerül, akkor nekünk többe fog kerülni, mint 

hogyha kifizetjük, adott esetben sokkal többe. Akkor ez a bizonyos, hogyha nem határozunk semmit. 

Ez a kérdés viszont föloldódik, mert akkor határozunk, hogy kifizetjük a szerződésben meghatározott 

megbízási díjat. Hogyha meg mást akar, akkor nyújtsa be, ott indokolja meg és lehet erről beszélni. Ez 

a javaslatom, hogy ez a kiemelt rész így módosuljon. 

 

Balogh Csaba: Lenkei György úr, befogadja? 
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Lenkei György: Igen. 

 

Balogh Csaba: Én továbbra sem tudom támogatni azt, hogy ki legyen nevezve valaki a Szolgáltató Kft. 

élére 150 ezer forintért, akinek egyetlen feladata az az lesz, hogy a felügyelőbizottság tagságának, meg 

a sajátját pénzét átutalhassa, ami ugye jelenleg három képviselőt takar, Lenkei György, Lőrincz László 

és Hives Gábort. Természetesen én is látom azt, hogy nem tehetek mást, meg kell szavaztatnom ezt az 

előterjesztést.  

 

Fülöp Zoltán: Az ügyvezetőnek egészen biztosan lesz más feladata is, ugyanis a végelszámoláshoz 

tartozó dokumentumok nincsenek előállítva. Jelentős adminisztratív mulasztásban van a cég, amiről 

jegyző úr tájékoztatott minket, már büntetést is kaptunk. Én mondjuk örömmel vennék jegyző úrtól egy 

tájékoztatást arról, hogy ennek az elmulasztott feladatoknak milyen büntetéstételei voltak eddig 

összesen. 

 

Andrejka Zombor: Csak most elgondolkoztam rajta, hogy nincsen valamilyen összeférhetetlenségi 

probléma abból, hogy az előterjesztő gyakorlatilag anyagilag érdekelt abban, hogy ez a helyzet 

fölálljon? Jogi aspektusát tekintve. Nem az erkölcsit. 

 

Tóth János: Hát jogi aspektusát tekintve biztos, hogy nincs. 

 

Andrejka Zombor: Jó, köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Ez nem olyan, amikor az érintettségről szavazni kell? 

 

Tóth János: Akkor lenne érintettsége, amennyiben a kinevezni tervezett személlyel valamilyen közeli 

rokoni kapcsolatban lenne, de önmagában teljesen mindegy, hogy a Preller Zoltánt ki fogja kifizetni. 

Előbb-utóbb ki kell fizetni a felügyelőbizottságot mindaddig, amíg fenntartjuk a Kft.-t. 

 

Lenkei György: Válaszolnék a személyeskedő kérdésre. Tehát, ha megnézed, akkor azt látni, hogy 

Lenkei György adta be a Fidesz-KDNP nevében. 

 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés hozzáfűznivaló? Akkor a befogadott módosításokkal kérem a 

képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről most. 

 

A Képviselő-testület 5 „igen”, 4 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” (2131 Göd, Pesti út 81., cg. 13 

09 143648., adószáma: 23110045-2-13.) 2021. május 19. napjával, mint a végelszámolás kezdő 

időpontjával megindított végelszámolást a cég megszüntetése nélkül megszünteti, egyúttal a mai 

nappal elhatározza a működés tovább folytatását a 2006. évi V. tv. 113. § alapján. A végelszámolás 

befejezésének a napja 2022. július 18. 

 

A társaság végelszámolója, Szmicsek Sándor szám alatti lakos a 

2021. november 29. napján kelt iratával a végelszámolói tisztség ellátására vonatkozó megbízási 

szerződést felmondta. 

 

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a végelszámolóval a 2021. május 19. napján megkötött megbízási 

szerződésben meghatározott összegű megbízási díj fennmaradó részét a végelszámoló részére 

teljesíti. 
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A Képviselő-testület elhatározza, hogy a mai nappal önálló, új ügyvezetőnek 2022. július 18. 

napjától kezdődően 2023. január 18. napjáig határozott időtartamra dr. Preller Zoltán 

szám alatti lakost választja meg, aki a tisztségre szóló megbízást külön íven 

szerkesztett okiratban fogadja el. Az ügyvezető megbízási díja bruttó 150 000 Ft, azaz 

egyszázötvenezer forint összeg havonta, melyet havi 17 550,- Ft szociális hozzájárulási adó terhel. 

A megbízási díj havonta utólag esedékesen, minden hónap 5. napjáig fizetendő. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető jelen határozat mellékletét képező megbízási 

szerződését az alapító képviseletében aláírja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékletnek megfelelően módosított Alapító 

Okirat aláírására és a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő előterjesztésére. 

Felhatalmazza a polgármestert az esetleges hiánypótlást teljesítse, az e körben szükséges iratokat 

– a Képviselő-testület értesítése mellet – aláírja. 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 14. melléklet 31. sora 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 149/2022. (VII. 18.) Ök. határozathoz: 
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Markó József: Polgármester úr több alkalommal kérte, hogy javasoljunk valakit. Nemcsak, úgy 

kitaláltuk, elkezdünk javasolgatni, ön kérte. Olyan szakembert javasoltunk, aki dolgozott a Hivatalban, 

és a TESZ-nél is. Ő ismeri a területet, ismer minket, tehát jobbat nem tudunk tanácsolni, de lehetett 

volna bárki más is, mert valószínűleg megszavaztuk volna.  
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10) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatására 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő  
 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen a szót, akkor épp itt az ideje, hogy elváljon az ocsú a búzától. Ez egy 

tökéletes időzítés ezután a napirendi pont után. Nagyon nem szeretném részletezni az előterjesztés 

tartalmát. Szerintem nincs olyan személy a városban, aki meglepődik ezen, hogy ez elő van terjesztve 

nem először, indokokat sem kell különösen sorolni. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, csak azon kívül, 

ami benne van az előterjesztésben, hogy itt nem egyéni érdekeket kell nézni, hanem a város érdekét. Azt 

gondolom, hogyha én az egyéni érdekemet nézném, vagy akár a frakciótársaim nevében beszélek, 

mindannyian több nyelveket beszélünk, több diplománk van, kiválóan el tudnánk a piacon helyezkedni 

két perc alatt, nagyjából 5-10-szer ennyi pénzért. Viszont itt nem ez a lényeg most, hanem az, hogy 

mitől lesz jobb a városnak. Azt gondolom, hogy amikor ilyen dolgok történnek, hogy ilyen hadjárat 

folyik kifejezetten egy város ellen, akkor nem tehetünk mást. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt mindenki 

belátja a testületből, más sem kapaszkodik úgy a székéhez, és akkor meglátjuk, hogy merre az előre. 

Csak előre megyünk, nem hátra. 

 

Balogh Csaba: Akkor kérem, hogy szavazzunk a feloszlatásról most. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 2 „nem” és 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

150/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) 

bekezdése alapján, a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, 

minősített többségű döntéssel feloszlatja önmagát. A polgármester és a Képviselő-testület feladataikat 

a kiírandó időközi választás jogerős eredményének megállapítása napjáig ellátják.  

 

Felkéri a jegyzőt az időközi választás kiírásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11) Javaslat a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatása éves elszámolásának elfogadására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

Virok-Ujlaki Anikó: Benyújtotta a Sportegyesület a 2021. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját. Az 

előterjesztés mellékletében összesítettük a tavaly évi támogatásainak a felhasználásáról szóló 

számlákról vezetett táblázatot, úgyhogy ezt elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület számára. 

 

Szilágyi László: A GSE-nek az idei évi támogatásáról érdeklődtek nálam, hogy mivel már van elfogadott 

költségvetése a városnak, hogy ez mennyire tud ütemezetten haladni, mert szükségük lenne rá. 
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Balogh Csaba: Igyekszünk haladni a feldolgozással. Erről már beszéltünk, hogy hogyan lehet majd a 

pályázatokat kezelni ezzel a kevés összeggel, amit bent hagytunk a költségvetésben, és a SZELB-bel 

(Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság) majd együttműködünk, hogy hogyan tudjuk ezeket 

feldolgozni. 

 

Markó József: Hát úgy látszik, a GSE azért széleskörűen érdeklődik az ügy iránt, nálam is érdeklődtek, 

és én is azt javaslom, hogy minél előbb támogassuk őket. Itt nagyon sok ember fizetéséről van szó, 

úgyhogy ahogy lehet, én is kérem szépen, hogy teljesítsétek a már elhatározott és végül is elfogadott 

kiutalását. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Az idei évi kiutalásnak a feltétele a tavaly évi elszámolás elfogadása, úgyhogy a 

mai nap, ha ezt elfogadja a Képviselő-testület, akkor már holnap készítjük a szerződést. 

 

Balogh Csaba: Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

151/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) 2021. évre benyújtott szakmai beszámolóját 

és pénzügyi elszámolását. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12) Intézményi zöldfelületek kezelésére kapott támogatás felhasználása  

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: Tavaly négy önkormányzati fenntartású intézmény faállományának vizsgálata 

készült el. A Kincsem-Csalogány Óvodáé, Béke Óvodáé, a Fácán Óvodáé, és a Szivárvány Bölcsőde 

Rákóczi úti telephelyé. Ezzel párhuzamosan egyedi támogatási kérelmet adott be az Önkormányzat Pest 

Megye (Önkormányzata) felé a Gödi Zöldfenntarthatósági Alap terhére, az intézményi zöldfelületek 

kezelésének és fejlesztésének finanszírozására majdnem 6 millió forintértékben. Ezt a támogatást tavaly 

év végén a Pest Megye Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megítélte, és az összes papírmunka, illetve a 

szerződés aláírását követően ez az összeg átutalásra is került az Önkormányzat részére június 21-én. Az 

intézményi faápolásokra az indikatív árajánlat 5,1 millió forint volt, amit ez év tavaszán kértünk meg. 

Egyéb kisebb fejlesztésekre, növénytelepítésre, komposztáló építésre használnánk fel a maradék 

összeget. Kérném a tisztelt testületet, hogy támogassa az összeg felhasználásának a megkezdését. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

152/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy támogatja a Kincsem-Csalogány Óvoda, a Fácán Óvoda, a Béke Óvoda és a 

Rákóczi Bölcsőde zöldfelületeinek kezelésére és fejlesztésére irányuló beszerzési eljárások 

indítását és Pest Megye Közgyűlésének a Gödi Zöldfenntarthatósági Alap terhére nyújtott 5,981M 

Ft támogatási összeg felhasználásának megkezdését. 
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyző útján a hivatalt beszerzési eljárások lefolytatására az 

intézményi faápolások és eszközbeszerzések tárgyában 5,981M HUF keretösszeg erejéig. 

 

Forrás: a Gödi Zöldfenntarthatósági Alap terhére nyújtott támogatási összeg 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2022. 07. 18. 

 

13) Javaslat az „Éves faápolási és fakivágási munkák elvégzése Göd közterületein” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Ebben a beszerzési eljárásban bruttó 7 millió forint keretösszegű szerződés 

megkötésére írtunk ki ajánlati felhívást. A nyertes ajánlattevő Kormos Krisztián egyéni vállalkozó. A 

Pénzügyi Bizottságnak kellett volna eredményesnek nyilvánítani a beszerzési eljárást, ezért most egybe 

szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy az eredményességet is állapítsa meg, és azt is, hogy a 

polgármester úr megköthesse a szerződést a nyertes ajánlattevővel. 

 

Balogh Csaba: Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az „Éves faápolási és fakivágási munkák elvégzése Göd közterületein” tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a bruttó 7.000.000,-Ft keretösszegű ajánlatot 

elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a Kormos Krisztián 

e.v. (2132 Göd, Rákóczi Ferenc utca 137., adószáma: 56761564-1-33., képviselő: Kormos 

Krisztián) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások sora. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

14) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás 

lezárásra 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Erre az eljárásra is egy darab érvényes ajánlat érkezett. Itt a nyertes ajánlattevő 

Bánfalvi Géza egyéni vállalkozó. Ajánlati ára bruttó 8.592.000 forint, és ugyanúgy szeretném kérni a 

Képviselő-testülettől az eljárás eredményesnek nyilvánítását és a szerződés megkötésére való 

felhatalmazást. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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154/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és a bruttó 8.592.000. Ft összegű ajánlatot elfogadja, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a Bánfalvi Géza e.v. (5000 Szolnok, 

Debreceni út 1/a, adószáma: 68444022-1-36., képviselő: Bánfalvi Géza) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások sora. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

15) Önkormányzati intézmények szabad maradvány összegének felhasználására tett javaslatai  

Előterjesztő Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az intézményvezetőkkel egyeztettünk, akik most elvégezték erre az időszakra eső zárást, 

és a maradványokat összeadták, hogy mennyi a ténylegesen megvalósult. Ami nem volt betervezve a 

költségvetése, hogy felhasználásra kerüljön, az 6 millió forint, ami pluszba megmaradt. Ezt elsősorban 

karbantartási feladatokra, illetve fagyasztókamra vásárlására szeretnék használni. Legyen akkor egy 

olyan beruházás is ebből az összegből, amivel majd spórolni tudunk az energiaárak megspórolásának 

köszönhetően. Egy javítás nem került bele a határozatba, amit szeretnék akkor befogadni, tudomásul 

venni… 

 

Markó József: Ez az előterjesztés nem volt kiküldve. 

 

Mészáros Tamás (önkormányzati kordinációs osztályvezető): Nem került az előterjesztés kiküldésre, 

mivel pénzügyileg nem történt meg az ellenjegyzése, valamilyen problémát találtak benne a kolléganők. 

 

Tóth János: Rendben, de számszakilag akkor is lássa a testület. 

 

Balogh Csaba: Kérlek, akkor küld körbe az előterjesztést. Azt hozzátenném akkor, ha már így ennyire 

van lehetőség módosítani, hogy a Szivárvány Bölcsődénél a burgonyakoptató berendezés beszerzése 

szerepel, holott a cél az időközben felmerült karbantartási költségeknek a fedezete. Kifejtem addig 

szóban, hogy 6.361.925 forint az a teljes összeg, amit szeretnénk felhasználni, hogy ne fölöslegesen 

csak a tartalékra kerüljön, hanem érezhető legyen, hogy a szolgáltatások minősége megmarad. Ez a 

Kincsem Óvodánál 141 ezer forintot jelent, a Kastély Óvodánál 146 ezer forint, a Szivárvány 

Bölcsödénél 300 ezer forint, az Alapszolgáltatási Központnál 956 ezer forint, ott ugye a csomagológép 

beszerzéséről lenne szó, mivel a készülékkel sok időt lehet spórolni, és olcsóbban lehet elvégezni a 

csomagolási feladatot. A József Attila Művelődési Házban 273 ezer forint, a Göd Városi Könyvtárnál 

32 ezer forint, és a Településellátó Szervezetnél 4,5 millió forint a fagyasztókamrának a vásárlása és 

beépítése a konyhába. A maradék 303.722 forint, ami a Szivárvány Bölcsődénél megmarad, de annyit 

remélhetőleg nem kell majd a karbantartásokra visszaforgatni, azt pedig a 2022. évi költségvetés egyéb 

működési célokra képzett tartalék növelésére javasoljuk átvezetni. Nem tudom, hogy időközben a 

számok megvannak-e? Kell-e a részlet? 

 

Markó József: Elegendő volt szóban is.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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155/2022. (VII. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a) az alábbiak szerint dönt az önkormányzati költségvetési szervek maradványának 

felhasználható összegéről: 

 

Költségvetési szerv: Felhasználható összeg: Felhasználás: 

Gödi Kincsem Óvoda 141 321 Ft Klíma vásárlására fordítható összeg 

kiegészítése 

Gödi Kastély Óvoda 146 857 Ft Időközben felmerült karbantartási 

költségek fedezete 

Gödi Szivárvány Bölcsőde 300 000 Ft Időközben felmerült karbantartási 

költségek fedezete 

Gödi Alapszolgáltatási Központ 956 148 Ft megnövekedett szociális étkezés miatt 

csomagológép beszerzésére és az 

időközben felmerült karbantartási 

költségek fedezete 

József Attila Művelődési Ház 273 402 Ft Klíma csere (JAMH klub 1 terme; 

elromlott) 

Göd Városi Könyvtár 32 040 Ft Időközben felmerült karbantartási 

költségek fedezete 

Településellátó Szervezet 4 512 157 Ft Fagyasztókamra vásárlása és beépítése a 

konyhákban – részbeni fedezet 

Felhasználható összeg összesen: 6 361 925 Ft 

 

b) egyetért azzal, hogy a Gödi Szivárvány Bölcsődétől 303.722,- Ft szabad maradvány 

kerüljön elvonásra 

c) egyetért azzal, hogy a b) pont szerint rendelkezésre álló 303.722,- Ft kötelezettséggel nem 

terhelt működési célú maradvány a 2022. évi költségvetés egyéb működési célokra képzett 

tartalék növelésére kerüljön felhasználásra. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezetők 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a következő napirendi pontok zárt ülésen való 

tárgyalásáról.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalására 

zárt ülést rendel el: 

 

16) Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt 

ülés)  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

17) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

18) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési 

vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárására” (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  
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19) Felterjesztés 2022. évi Pro Urbe Díj kitüntető címre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Felterjesztés 2022. évi Pro Vigilantia Göd Díjra (zárt ülés)  

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök  

 

Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a Képviselő-

testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


