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Tájékoztató a Göd Város Önkormányzata Képviselő- 

testületének 18/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 

megszegésének jogkövetkezményeiről
 

2022. szeptember





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,
- azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.

A rendelet hatálya a település közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra terjed ki.
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.

A rendeletbe foglaltak megszegése esetén feljelentés történhet, vagy bírság kerülhet
kiszabásra. A helyszíni bírság összege 5 000 Ft és 50 000 Ft között lehet (de ha 6 hónapon
belül ez már a második szabálysértés, úgy 70 000 Ft is lehet!). A feljelentés alapján indult
eljárásokban nem helyszíni bírságot, hanem pénzbírságot szabhatnak ki, ezek befizetésére
30 napos határidő áll rendelkezésre. A pénzbírság összege ebben az esetben 5 000 és 200 000
Ft között lehet (50 000, ha helyben megfizeti az illető). 
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2022. szeptember 1-től hatályos Göd Város Képviselő-testületének a 18/2022 (VII. 21.)
önkormányzati rendelete. 
A rendelet  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 feladatkörök
szerint született meg.
Az új rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.

A rendeletbe foglalt jogok és kötelezettségek betartása közös érdekünk. E kiadvány
célja, hogy tájékoztassa a gödieket az Együttélési rendelet részleteiről. A 18/2022 (VII.
21.) rendelet megtalálható Göd hivatalos honlapján és a netjogtárban is.

Általános rendelkezések

Mivel a szabályok változhatnak, kövesse a god.hu oldalt, vagy töltse le a városi applikációt!
Nem mentesül a szabályok alól, aki nem ismeri a hatályban lévő rendeletet!



A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT 
SÉRTŐ MAGATARTÁSOK
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A város jelképeinek (címer, zászló, városnév) engedély
nélküli, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő
használata.

Az utcanévtábla kihelyezésének és az azzal járó munkálatoknak
akadályozása.
Az elhelyezett névtáblák, házszámtáblák megrongálása,
beszennyezése, olvashatatlanná tétele.
A táblák szövegének megváltoztatása vagy engedély nélküli
eltávolítása, illetve jogszerűtlen elhelyezése.

Utca- és házszámtábla elhelyezése

Városi jelképek használata

Állattartás

Eb tartása társasházi épület folyosóján, erkélyén,
lépcsőházában, pincéjében vagy közös használatú udvarán a
használatra jogosultak beleegyezése nélkül.
A magánterületén elhullott állatok tetemének elszállításáról,
ártalmatlanná tételéről saját költségén nem gondoskodás.
Az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges
eszközöket (pl. zacskó) nem tartani magánál.
A lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott
szennyeződéseket nem eltávolítani.
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Kolduló, kéregető tevékenység folytatása.
Életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságok közterületen
való tárolása vagy elhelyezése.

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet
zajvédelmi szabályai között meghatározott időtartam alatt a
megengedett zajterhelési határértéket túllépve, zajt keltő
tevékenység végzése.

Zajvédelem

Közrend

A kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltatóegységek és 
elárusítóhelyek üzemeltetőinek 

Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok
megszegése.
Szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató
üzletek, valamint az utcai és más árusítóhelyek előtti
járdaszakaszt, továbbá az üzlet közvetlen környékének nem
tisztítása, takarítása.
Az árusításból keletkező hulladék erre rendszeresített
edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján
annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról
nem gondoskodás.
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 az
árusításra való figyelemfelhívás, továbbá hangos szöveges
hirdetéssel felvásárlásra vagy eladásra vonatkozó felhívás
folytatása.



Temetkezés és a köztemető használata

A temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő
magaviseletet tanúsítani, hangoskodással, zajkeltéssel a
szertartások rendjének megzavarása, a látogatók kegyeleti
érzéseinek megsértése.
A temetőbe gépjárművel indokolatlanul, kizárólag saját
kényelmi szempontjainak érvényesítése céljából való behajtás;
Kutya temetőbe való bevitele (kivételt képez a vakvezető- és a
rendőrkutya).
A hulladék, koszorú, virágmaradvány a kijelölt lerakóhelyen
kívül egyéb helyen való lerakása, elhagyása.
A köztemetőben a kegyeleti tárgyakra, a sírokra ültetett
növények, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagok
megrongálása, beszennyezése, áthelyezése.
A sírbolt vagy a sír szükséges hatósági engedélyek nélküli
felnyitása.
Az üzemeltető engedélye nélkül síremlék áthelyezése vagy
eltávolítása, illetve a temetőben felállított síremlék lebontása,
áthelyezése előtt a munkálatok üzemeltetőnek való
bejelentésének elmulasztása.
A városi köztemető területéről sírkő, síremlék, fejfa a temető
üzemeltetőjénél történt előzetes bejelentés nélküli elszállítása.
Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött temetői építési,
felújítási, bontási munkálatok elvégzése során keletkező
hulladék, törmelék, visszamaradt sírkő, síremlék eltávolításáról
való nem gondoskodás.
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Az avar, zöld- és egyéb hulladékok

Az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalom
megszegése.



A burkolat engedély, hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő
módú felbontása, illetve elfoglalása, felületén deformáció
okozása, illetve állapota nem rendeltetésszerű használat során
egyéb módon történő megváltoztatása.
A közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásban foglalt előírások
nem betartása, vagy burkolatbontási engedély nélküli
munkálatok végzése.
Rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett
munka helyett más jellegű munka végzése.

Helyi hirdetmények

A hatóság hirdetményének olvashatatlanná tétele vagy
leszakítása.
Az aktualitását vesztett hirdetmény 30 napon túli fennhagyása.
Közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára
festett kivitelben hirdetmény (ábra vagy felirat) elhelyezése.
Közparkban, közterületen álló fákon, emlékműveken,
szobrokon, közösségi közlekedési eszközök megállóiban
hirdetőberendezés vagy hirdetmény elhelyezése.
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Burkolt közterület

Hó - és síkosságmentesítés

Az ingatlana előtti járdaszakaszon az ónos esőtől, jégtől vagy
hótól síkossá vált burkolat napi rendszerességgel,
környezetkímélő módon történő síkosságmentesítéséről, a hó
eltakarításáról nem gondoskodás.
Hóeltakarításkor a folyamatos gépjármű- és gyalogosforgalom
akadályozása, hórakás buszmegállóban, kapu- és
kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben való
elhelyezése.



Kötelező közszolgáltatásra való szerződéskötés elmulasztása,
vagy nem a szerződés szerinti igénybevétele.
A használónál keletkező hulladékmennyiségnek nem
megfelelő méretű gyűjtőedényzettel vagy zsákkal való
összegyűjtése.

Építési törmelék, zöldhulladék, háztartásban keletkező
kommunális hulladék közterületi szemétgyűjtőedényben való
elhelyezése.
A szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról
(takarításáról, fertőtlenítéséről) való gondoskodás
elmulasztása.
Élővíznek, vagy a partjának szemét vagy egyéb hulladék
lerakásával való beszennyezése.

Hulladékgyűjtő edénybe vagy tárolóba nem megfelelő
hulladék elhelyezése.
Hulladékgyűjtő edényből vagy tárolóból a hulladék kezelőjének
hozzájárulása nélkül hulladék kivétele.
Kazánban, kályhában vagy szabadtéren gumi, műanyag,
műanyagpalack, kezelt (lakkozott, festett) faanyag, egyéb
veszélyes hulladék égetése.
A gyűjtőedényzetbe olyan hulladék elhelyezése, amely az
edényzetet, a szállítóeszközt vagy a szállító személyzet testi
épségét, egészségét veszélyezteti.

Folyékony hulladék szállításának nem az arra jogosult
szolgáltatóval való végeztetése.
A települési folyékony hulladék tekintetében a nyilvántartási és
adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének nem, vagy
nem a valóságnak megfelelő végrehajtása.
Élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvíz,
trágyalé vagy környezetszennyező anyag vezetése vagy öntése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v

j

 

 

Települési hulladék gyűjtése
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A környezet-, illetve a zöldfelületek védelme

Az erdőkben építmény engedély nélküli létesítése.
Helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton,
erdei úton, ösvényen gépjárművel való közlekedés.
A közhasználatú zöldterületek, zöldfelületek, valamint a rajtuk
lévő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) megcsonkítása,
elpusztítása.
Padok, berendezések és egyéb felszerelési tárgyak
megrongálása.
A közhasználatú zöldfelületek tiltott módú vagy célú, illetve
engedély nélküli, rendeltetéstől eltérő használata.

Az ingatlanán a zöldfelület kialakítására, valamint az ott
található fás szárú növények megőrzésére, kivágására,
pótlására, védelmére vonatkozó külön jogszabályok
rendelkezéseinek megszegése.
Növényvédelmi kötelezettségének nem megfelelő  ellátása,
illetve az előírások megszegésével járó munka végzése vagy
megbízás kiadása.

Köztisztaság, köz - és magánterületek rendezettsége

Az ingatlan oly mértékű elhanyagolása, hogy az baleset- és
tűzveszélyessé válik, vagy a közegészséget veszélyeztető
állapot lép fel, a szomszédos ingatlan megközelítését, vagy más
ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza.

Közterületen építési anyag, törmelék vagy hulladék engedély
nélküli tárolása, a szétszóródásának meg nem akadályozása.



Közterület engedély vagy hozzájárulás nélküli, vagy az abban
foglaltaktól eltérő módú, vagy azt meghaladó mértékben való
használata.
Bejelentésköteles közterület-használati tevékenység
bejelentés nélküli, vagy az abban foglaltaktól eltérő módú
használata.
Közterületen a közhasználatú létesítmények rendeltetéstől
eltérő módú használata, vagy szennyezése, rongálása.

Közterületen zaklató, másokat zavaró módú árusítás,
szolgáltatás nyújtása.
A közút területének járműközlekedésre szolgáló részén
kereskedelmi tevékenység folytatása.
A közterületen árusításra megengedett termékeken kívül eső
terméke értékesítése.

Közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozás, kempingezés,
az éjszaka parkoló gépjárműben, lakókocsiban való töltése.
Gépjármű járó motor melletti, 15 percen túli várakoztatása.

Közterület engedély nélküli vagy attól eltérő lekerítése, a
közhasználat előli elzárása.
Közterület jogszerű használatára való felszólítás figyelmen
kívül hagyása, vagy arra vonatkozó intézkedés akadályozása.
Közterületen lévő műtárgyak felületének vagy falfelületeknek
látható módon történő megváltoztatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v

j

 

 

Közterület használata
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JOGKÖVETKEZMÉNYEK

ENGEDÉLYKÉRELMEK
Göd város területén engedélyköteles minden közterületi fakivágás, illetve a
magánterületen lévő fák kivágása (lombos és örökzöld), díszfák, mandula,
szelídgesztenye és dió esetében 1 méter magasan mért 13 cm törzsátmérő (40 cm
törzskörméret) felett.

Az engedély igénylése: Göd város honlapján a környezetvédelmi nyomtatványok
között megtalálható fakivágási kérelem nyomtatvány kitöltésével, amelyhez 3000 Ft
értékű illetménybélyeget kell csatolni. A kérelem beküldhető postai úton, vagy
személyesen leadható ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

Közterületen hangosító berendezés kizárólag Göd Város polgármesterének
engedélyével üzemeltethető. Házi rendezvények esetében 22 óráig lehet zene- és
műsorszolgáltatás, ettől való eltérést a polgármester engedélyezhet.
Vendéglátóipari egységek kültéri zeneszolgáltatása vagy rádió, televízió, illetőleg egyéb
médium műsorának sugárzása minden esetben engedélyköteles.
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Az engedély iránti kérelmet a berendezés üzemeltetője vagy a közterületi
rendezvény szervezője a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal a közterület-
használati engedély iránti, a 8/2021. (II. 23.) rendelet mellékletében foglalt
formanyomtatványon köteles benyújtani, 3000 Ft-os illetékbélyeggel.

Pirotechnikai készítmények használata kizárólag rendőrségi engedéllyel
21:50 órától 22:00 óráig lehetséges, időtartama maximum 10 percig terjedhet (kivéve
szilveszterkor).

HOVÁ FORDULHATOK?
Az önkormányzat a hatás- és illetékességi körébe tartozó ügyekben önállóan eljár,
egyéb esetben továbbítja a megfelelő hatósághoz. A panaszosok közvetlenül is
fordulhatnak az eljáró hatóságokhoz, ezzel csökkentve a felesleges bürokráciát,
gyorsítva a probléma megoldását.

Bűncselekmény vagy szabálysértés esetén feljelentés tehető a Gödi Rendőrőrsön.
(2131 Göd, Pesti út 60/a., 06 27 518-962)

Természetes vizek szennyezésekor a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
az eljáró hatóság. 
(1149 Budapest, Mogyoródi út 43., pest.katasztrofavedelem.hu)

Természetkárosítás miatt büntető feljelentés tehető a Dunakeszi
Rendőrkapitányságon. 
(2120 Dunakeszi, Tábor u. 2., 06 27 341-055)

Hulladékszállítással kapcsolatos problémák, kérdések esetén a   Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az illetékes. 
(info@godihulladek.hu, 06 27 530-611)

Arra kérjük a tisztelt lakosokat, hogy pontosan adják meg a bejelentett esemény
időpontját, helyét és minden, az ügyben lényegesnek tartott körülményt!
Bejelentést a lakosok e-mailben és telefonon is tehetnek.

mailto:info@godihulladek.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 
v

j

 

 

11

A GÖDI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ELÉRHETŐSÉGEI

közterület-foglalási engedélyek kiadása, ezek ellenőrzése, eljárás engedély nélküli

közterület-foglalások esetén (pl.: árusítás, konténer, építőanyag elhelyezése

közterületen)

köztisztasági szabálysértések

szabálytalan parkolás, akadályoztatás ingatlanra való bejutás esetén

KRESZ szabálysértések

elszállított gépjárművel kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés

engedély nélküli fakivágás ellenőrzése

közterület rendbetételének elmulasztésa, biztonságos közlekedés veszélyeztetése

esetén (belátást akadályozó növényzet, közterületre kihelyezett tárgyak)

közterület parlagfűmentesítésének elmulasztása

árkok-vízelvezetők tisztán tartása, esővíz nem megfelelő elvezetése (közterületre

vezetése)

csendháborítás

játszóterek, terek, parkok nem megfelelő használata

avarégetés

kóbor állatok a közterületen felügyelet nélkül

Elérhetőség:
kozteruletf@god.hu, 06 27 530-038, 06 20 476-11-38

A közterület-felügyelet illetékességi köre:




