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Göd Város Önkormányzat 
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.

mail: varoshaza@god.lm
ELŐTERJESZTÉS

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság valamint

a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi július havi rendkívüli ülésén 
megalkotta a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII.21.) önkormányzati rendeletét, amely 
2022. szeptember 1. napján lépett hatályba. Az új előírásokat is tartalmazó helyi rendelet alapján 
előkészített újonnan érkezett ügyek kapcsán a Polgármesteri Hivatal részéről felmerültek még 
igények bizonyos kérdések rendezésére, illetve bizonyos szabályok pontosítására.

Felmerült a közterülethasználattal kapcsolatosan jelentkező egyéb költségek viselésének egyértelmű 
jogszabályi rendezése, amely kitér az elektromos áram vételezés különös eljárásának szabályaira is 
(határidők és külön eljárási díj), valamint felmerült az engedélyben foglaltakon túl teijeszkedő 
közterülethasználat (időbeli, területbeli) szankciós rendezése is.

Mindezeken felül szabályozni szükséges a városban megjelent könnyű közlekedési eszközök 
(elektromos roller) szolgáltatására vonatkozó közterületet érintő szabályokat (az eszközök 
üzemeltetésére vonatkozó értelmező rendelkezések, a közterület-használati engedély kiadásához 
szükséges nyilatkozatok, a jogellenes közterülethasználat esetei, a jogellenes használat 
jogkövetkezményei., stb.)

Fontos hangsúlyozni, hogy a könnyű közlekedési eszközök esetében is a közterület használattal 
összefüggő valamennyi feltételt rendeletben szükséges szabályozni, mivel ahogy a Kúria 1/2022 sz. 
Közigazgatási-polgári jogegységi határozata is rávilágít arra, hogy a közterület használati jogviszony 
közjogi jogviszony. Ennek értelmében a közterület használat engedélyezése - hatósági eljárás 
lefolytatása alapján - határozati formában valósulhat meg (közhatalmi aktus). Szerződéses formában 
csak polgári jogi kérdések rendezhetőek (pl. jelen esetben a kompenzáció).

2022. szeptember 29. napján tartott munkaterv szerinti nyílt ülésén a Képviselő-testület 222/2022. 
(IX.29.) Ok. határozatával döntött a könnyű közlekedési eszközök tárolási pontjai helyszíneiről. 
(Határozat mellékelve) Ezen táblázat (GPS koordinátákkal kiegészülve) a rendelet mellékletét kell, 
hogy képezze.

Hangsúlyos kérdés a könnyű közlekedési szolgáltatás során keletkező közterület-használat díjtétele. 
A díjfizetési kötelezettség keletkezhet rollerek számának üzemeltetéséből, valamint könnyű 
közlekedési pontok használatából fakadóan, illetve kettős megoldásként mindkét variáció együttes 
alkalmazásából.
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A díjtételek mértéke - a bevételek szempontjából - az alábbi képet mutatja:

Rollerek száma alapján Díjtételek 
(roller/hó)

Rollerek 
átlagszáma

Éves Díjfizetési 
Kötelezettség

1 500 Ft 90 1 620 000 Ft
1 300 Ft 90 1 404 000 Ft
1 000 Ft 90 1 080 000 Ft

750 Ft 90 810 000 Ft
500 Ft 90 540 000 Ft
300 Ft 90 324 000 Ft

Könnyű közlekedési 
pontok alapján

Díjtételek 
lípont/év)

Könnyű 
közlekedési 

pontok száma

Éves Díjfizetési 
Kötelezettség

200 000 Ft 24 4 800 000 Ft
150 000 Ft 24 3 600 000 Ft
100 000 Ft 24 2 400 000 Ft
75 000 Ft 24 1 800 000 Ft
50 000 Ft 24 1 200 000 Ft
25 000 Ft 24 600 000 Ft

Ezen kérdések és szabályok rendezése és pontosítása szükségessé teszik szóban forgó rendelet 
kiegészítését és korrekcióját. Az előterjesztés ezen kiegészítéseket és korrekciókat tartalmazza.

Kérem a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy - fentiek tekintetében - Göd 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2021.(VIIL24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I. pontjának 12.10. alpontjában foglalt 
hatáskörénél fogva tegyen javaslatot a könnyű közlekedési eszközök szolgáltatásával kapcsolatos 
közterület-használati díjakra. (Rendelet-tervezet 1. melléklete)

Mindezek tekintetében a mellékletben szereplő rendelet-tervezeteket terjesztem a T. Bizottságok és a 
T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

Göd, 2022. október 20.



Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 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:

M
(1) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § 1-20. pontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

(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. § 1) pontjában foglalt fogalom;
20. tereptárgy: minden építménynek nem minősülő tárgy (különösen: szikla, szegélykő, kaloda, pad, 

díszkerékpár, vagy bármilyen anyagból készült egyéb tárgy);”
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(2) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § 22. és 23. pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen rendelet alkalmazásában)
„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;”

(3) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő 24-28. 
ponttal egészül ki:

(Ezen rendelet alkalmazásában)
„24. könnyű közlekedési eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, illetve ennek 

segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű és 25 km/h vagy azt 
meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező, 
kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz, így különösen az önkiegyensúlyozó 
eszköz;

25. könnyű közlekedési pont: ezen rendelet 4. mellékletében szereplő, a közterületnek könnyű közlekedési 
eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt és ebből a célból üzemeltetett része, amely a jelöléstől 
számított 2 méter sugarú kört fed le, azzal, hogy az eszközök elhelyezése nem akadályozhatja sem a 
közúti, sem a gyalogos közlekedést;

26. könnyű közlekedési szolgáltató: kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök üzemeltetője, aki 
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében könnyű közlekedési eszköz bárki számára elérhető, 
jellemzően rövid távú bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez;

27. kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz: könnyű közlekedési szolgáltató által üzletszerű gazdasági 
tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett könnyű közlekedési eszköz;

28. telematikai rendszer: a könnyű közlekedési szolgáltató által működtetett olyan műholdas navigációs 
rendszer, melynek segítségével azonnali és rendszeres visszajelzéseket kap könnyű közlekedési 
eszközeinek helyzetéről, illetve a programozás során beállított paraméterekről.”

2.§

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése a következő
t) és u) ponttal egészül ki:

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:)
„t) kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök közterületi elhelyezéséhez, tárolásához, ide nem értve a 

könnyű közlekedési eszközzel használat közben való olyan ideiglenes megállást, ami az eszköz adott 
személy általi bérleti szerződés szerinti használatát (kölcsönzését) nem szakítja meg,

u) közterületen bármilyen típusú üzletszerű vagy kereskedelmi, illetve egyéb bevételszerző tevékenység 
végzéséhez.”

M

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (8) és (9) 
bekezdéssel egészül ki:

„(8) Göd Város területén lévő közterületeken kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz - ha e rendelet 
eltérően nem rendelkezik - kizárólag az erre a célra kijelölt könnyű közlekedési ponton helyezhető el és 
tárolható. Erre vonatkozó közterület-használati engedélyt a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközökkel 
rendelkező könnyű közlekedési szolgáltató kérhet az Önkormányzattól.
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(9) Kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök közterületen történő elhelyezése, tárolása, használata 
illetve bérbeadása céljából akkor adható közterület-használati engedély a könnyű közlekedési szolgáltató 
részére, ha a könnyű közlekedési szolgáltató
a) az általa üzemeltetett valamennyi könnyű közlekedési eszközt - a jogszerű közterület-használat 

ellenőrizhetősége érdekében - olyan egyedi azonosító jellel látta el, amely
aa) latin ábécé nagybetűiből és arab számokból képzett, legalább négy, legfeljebb hét karakterből áll,
ab) a könnyű közlekedési eszköz két oldalán egy-egy példányban, minimum 30 mm magas és 4 mm 

vonalvastagságú karakterekkel, az eszköz hátulján pedig egy példányban, minimum 50 mm magas 
és 7 mm vonalvastagságú karakterekkel jelenik meg,

b) a könnyű közlekedési eszközök kölcsönzésére vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem 
határozott személyek számára nyilvánosan ajánlatot tett közzé (különösen általános szerződési 
feltételek)

c) vállalja, hogy könnyű közlekedési eszközeit az egész város területén üzemelteti és kizárólag a 4. 
mellékletben feltüntetett, de valamennyi önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontokon 
helyezi el és tárolja, továbbá a könnyű közlekedési pontokon általa kihelyezett táblával jelzi az eszközök 
tárolásának, elhelyezésének lehetőségét,

d) vállalja, hogy a könnyű közlekedési eszközeinek földrajzi pozícióját - telematikai rendszerén keresztül 
- az egész város területén ellenőrzi, a jogellenes elhelyezéseket 24 órán belül megszünteti

e) igazolja, valamint jogi, kártérítési felelősséget vállal, hogy az általa üzemeltetett minden egyes könnyű 
közlekedési eszköz közterületi elhelyezésének helye és időtartama és az adott eszköz adott időpontban 
fennálló használati állapotára (kölcsönzött, illetve kölcsönzésre váró) a saját telematikai rendszerében 
hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja ezen adatok változatlansága 
utólagos ellenőrzésének lehetőségét; és

j) folyamatos hozzáférést biztosít az e) pontnak megfelelő telematikai rendszeréhez az Önkormányzat 
számára az általa üzemeltetett eszközök közterület-használatának ellenőrzéséhez szükséges - személyes 
adatokat nem tartalmazó - adatok megismerhetősége érdekében.”

4-§

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki:

„(4) Gépi meghajtású könnyű közlekedési eszközzel csak korlátozott sebesség mellett vehetők igénybe az 5. 
mellékletben foglalt közterületek. Ezen területek teljes terjedelmének tekintetében a könnyű közlekedési 
szolgáltató köteles a könnyű közlekedési eszközök sebességét telematikai rendszerén keresztül 10 km/órát nem 
meghaladó mértékre korlátozni.”

5.§

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (5) és (6) 
bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közterület használatával jelentkező egyéb költségeket (vízvételezés, szennyvíz-elvezetés, takarítás, 
szerelés, elektromos áram vételezése vagy más hasonló tevékenység költségei) az engedélyes köteles viselni. 
Amennyiben elektromos áramkapacitás megrendelése is szükséges, akkor a tervezett tevékenység 
(rendezvény) megkezdése előtt legalább 90 nappal jelezni szükséges a jegyző felé, valamint kérelmező köteles 
- az áramszolgáltató által megadott - eljárási díjat megfizetni.

(6) Amennyiben az engedélyes a közterület-használati engedélyben foglalt időszakon túl, vagy az engedélyben 
meghatározott területet meghaladóan használja az adott közterületet, úgy - ezen rendeletben foglalt eltérő 
rendelkezés hiányában - az engedélyezett időszakon túli, illetve engedélyezett m2 feletti használatra 
vonatkozóan az 1. mellékletben előírt közterület-használati díj kétszeresét köteles megfizetni.”
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6.§

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (5)—(7) 
bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) - (4) bekezdésben foglaltakon túl jogellenesen használja a közterületet az a könnyű közlekedési
szolgáltató,
a) amelynek a közterületen elhelyezett, tárolt kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze a vonatkozó 

jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg, rendeltetésszerű 
használatra nem alkalmas;

b) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze közterület-használati engedély nélkül, vagy a 
közterület-használati hozzájárulásában foglaltaktól eltérően kerül elhelyezésre, tárolásra

c) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze könnyű közlekedési ponton kívül kerül 
elhelyezésre, tárolásra a közterületen.

(6) Nem minősül jogellenesnek a közterület-használat, ha a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz teljes 
terjedelmében a könnyű közlekedési ponttól számított 5 méteren belül került elhelyezésre azzal, hogy ez az 
elhelyezés egyébként a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést nem 
akadályozza, a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(7) A könnyű közlekedési szolgáltató az (5) bekezdés szerinti jogellenes közterület-használata esetén a 
jogellenesen elhelyezett, tárolt könnyű közlekedési eszközei után - a 19. § (6) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően - minden eltelt 24 órát követően, a jogellenes használattal érintett napokra - a 4. mellékletben foglalt 
díjtételen felül - 3000,- Ft/eszköz/nap közterület-használati díjat köteles megfizetni. Amennyiben a 
jogellenesen elhelyezett könnyű közlekedési eszközt a szolgáltató 48 órán belül nem távolítja el, úgy az 
Önkormányzat gondoskodik azok összegyűjtéséről és napi 5.000 Ft tárolási díjat számít fel.”

7.§

(1) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

(2) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 4. 
melléklettel egészül ki.

(3) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 5. 
melléklettel egészül ki.

M
Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző
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1. melléklet

1. A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt 
táblázat a következő 17. Könnyű közlekedési pont kijelölt önkormányzati tulajdonú helyszíne, és 18. Könnyű 
közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe-) adása, sorral egészül ki:
95

17. Könnyű közlekedési pont kijelölt önkormányzati tulajdonú 
helyszíne

................Ft/pont/év

18. Könnyű közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe-) adása ................-Ft/eszköz/hó
5?
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2. melléklet

„4. melléklet

I. Önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontok
Megnevezés Hrsz. GPS- 

koordináták
Megjegyzés Tulajdonos

1 Göd Vasútállomás 2092 47.6879/
19.13702

Rákóczi F. u. Ök

2 Szakáts-kert biciklis pihenő 935 47.6719/
19.12842

Ök

3 gróf Széchenyi Ödön tér 524 47.67898 /
19.12714

Béke út 2. 
(Óvoda előtt)

Ök

4 Béke út 71 47.67824 /
19.13317

Don Papa sarok Ök

5 Napfény Áruház 414 47.6806 /
19.133

Ök

6 Göd-alsó Vasútállomás 1441 47.67698 /
19.13496

Kiss János utca Ök

7 Mosoly ABC 1826 47.68067/
19.14132

Ök

8 Göd-Újtelep buszforduló 6497 47.68546/
19.16636

Ök

9 Termál Csemege 6601/1 47.69318/
19.15243

Ök

10 Termálstrand 6602/2 47.69277 /
19.15016

Összekötő út Ök

11 Kádár utca - Fenyves játszótér 6227 47.69582/
19.15058

Ök

12 Bozóki Gyula tér 5637/2 47.70341 /
19.14886

Ök

13 Göd-felső Vasútállomás 6025 47.7053 /
19.14357

Ök

14 Honvéd sor - Jácint utca 
kereszteződés

4202 47.71431 /
19.14969

Buszforduló Ök

15 Árokparti fasor - István utca 
kereszteződés

4003 47.71253/
19.14393

Hídnál befelé Ök

16 Kikelet utca 3729 47.71566/
19.13299

Sportterasz Ök

17 Felsőgödi szabadstrand 3355 47.71041 /
19.13021

Ök

18 Határ út 3195 47.70471 /
19.12893

utolsó utca Ök

19 Várdomb 4732/9 47.70359/
19.13748

Ök

20 Fűzfa utca 2838 47.6988 /
19.1355

Ök

21 Jegenye utca 2957 47.69478 /
19.132

Ök
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22 Sercli pékség 2224 47.69603 /
19.13926

Ök

23 Bartók Béla utca 351 47.68542 /
19.12971

Feneketlen-tónál Ök

24 Bajcsy-Zs. utca 221 47.68714/
1913251

Ök

II. Magántulajdonú könnyű közlekedési pontok
Megnevezés Hrsz. GPS- 

koordináták
Megjegyzés Tulajdonos

1 Príma ABC 8/3 47.68327 /
19.13401

CBA Magán

2 Hotel Aphrodité 1825 47.67904 /
19.14449

Magán

3 Spar 4747/4 47.70148/
19.13601

Magán

4 Penny 2837 47.69096 /
19.13406

Magán
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3. melléklet

„5. melléklet

Könnyű közlekedési eszközzel korlátozott sebességgel igénybe vehető közterületek

Megnevezés
1 Felsőgödi gát (hrsz:0202)
2 Pesti út
3 Duna út Pesti út és Honvéd sor közötti szakasza
4 Ady Endre út Vasút utca és Kinizsi utca közötti szakasza
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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

222/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

"Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére elvi hozzájárulását adja a könnyű közlekedési 
eszközök tárolási pontjainak a következő helyszíneken történő kialakításához" 

222/2022. (IX. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Lime Technology Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cg. 07-10-001584., adószám: 
27420322-2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a könnyű közlekedési eszközök 
tárolási pontjainak a következő helyszíneken történő kialakításához:

- Megnevezés Hrsz. Megjegyzés Tulajdonos
Közterület Burkolt

Igen/Nem Igen/Nem

1. Göd Vasútállomás 2092 Rákóczi F. u. Ök Igen Igen és nem

2. Szakáts-kert biciklis 
pihenő 935 Ök Igen Nem

3. Széchenyi Ödön tér 524
Béke út 2.

(Óvoda előtt) Ök Igen Igen

4. Béke út 71 Donpapa 
sarok Ök Igen Igen/Nem

5. Napfény Áruház 1 414 - Ök Igen Igen

6. Göd-alsó 
Vasútállomás 1441 Kiss János 

utca Ök Igen Nem

7. Mosoly ABC 1826 - Ök Igen Nem

8. Göd-Újtelep 
buszforduló 6497 Ök Igen Igen

9. Termál Csemege 6601/1 - Ök Igen Nem

10. Strand Termál 
Fürdő 6602/2 Összekötő út Ök Igen Parkoló vagy 

Nem

11. Kádár utca - 
Fenyves játszótér 6227 Ök Igen Nem

12. Bozóki Gyula tér 5637/2 Ök Igen Parkoló vagy 
Nem

13. Göd-felső 
Vasútállomás 6025 - Ök Igen Igen

14. Honvéd-sor - Jácint 
utca kereszteződés 4202 Buszforduló

Ök Igen Nem

15.
Árokparti fasor -
István utca 
kereszteződés 4003 Hídnál befelé

Ök Igen Nem

16. Kikelet utca 3729 Sportterasz Ök Igen Nem

17. Felsőgödi 
szabadstrand 3355 Ök Igen Nem

18. Határ út 3195 Utolsó utca Ök Igen Nem
19. Várdomb 4732/9 - Ök Igen Nem
20. Fűzfa utca 2838 - Ök Igen Nem
21. Jegenye utca 2957 - Ök Igen Nem

22. Sercli pékség 2224 Ök Igen Parkoló vagy 
Nem

23. Bartók Béla utca 351
Feneketlen

tónál Ök Igen Nem

24. Bajcsy-Zs. utca 221 - Ök Igen Nem



25. Príma ABC 8/3 CBA Magán 1 Nem Nem
26. Hotel Aphrodité 1825 - Magán Nem Igen
27. Spar 4747/4 - Magán Nem Igen és nem
28. Penny 2837 - Magán Nem Igen

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző 

K. m. f.

k kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

223/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

"Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem" 

223/2022. (IX. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Lime Technology Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cg. 07-10-001584., adószám: 
27420322-2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

Felkéri a Lime Technology Kft-t, vállalja saját költségén azt, hogy a könnyű közlekedési eszközök tárolási 
pontjainak helyszínét figyelemfelhívás céljából festett burkolatjellel és jelölő táblákkal látja el.

Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a 2021. június 17-től díjmentesen használt önkormányzati közterületek 
kompenzációjára vonatkozó, valamint a kialakítandó tárolási pontok helyszíneiről szóló megállapodás
tervezetet, és a közterület-használatáról szóló rendelet módosításának ezirányú módosításának tervezetét.

Felkéri a polgármestert, hogy a fent megjelölt megállapodás-tervezetek elkészítéséhez folytasson egyeztetést 
a Lime Technology Kft. képviselőjével.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző 

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető


