
.... napirendi pont 
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem

Az előterjesztés tartalma: A közterületen könnyű közlekedési eszközökkel történt igénybevétel kompenzálására 
javaslat

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
Juhász Anita z" ’ í

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. .

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: E
Véleményező jogász: dr. Kondorosi Mátyás

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: E NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: JXÍ

X jegyző/í
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2022. szeptember 26. napján megtartott ülésén döntött Göd 
város területén elektromos roller megosztó szolgáltatás üzemeltetéséről. A Képviselő-testület elvi 
hozzájárulását adta a könnyű közlekedési eszközök tárolási pontjainak a kialakításához.
Az elektromos roller megosztó szolgáltatás üzemeltetésének a feltétele a közterületek használatára 
vonatkozó 16/2022. (VII. 21.) számú Ök. rendelet módosítása, amelyet a t. Képviselő-testület külön 
napirendi pontként tárgyal.
A rendelet módosításának az előkészítése feltételezte a terület bejárását követően a tárolására alkalmas depó 
helyek kijelölését és egyeztetést a szolgáltatóval a szolgáltatás főbb feltételeinek a meghatározásáról.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályi környezet kialakítása hosszabb időt vett igénybe, a szolgáltató úgy 
nyújtotta a szolgáltatást, hogy a közterület használata után az Önkormányzat részére térítést teljesített volna. 
A szolgáltatóval történt egyeztetés során a szolgáltató nem zárkózott el a jogszabály hatálybalépésének az 
időpontjáig történő kompenzáció megfizetésétől, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön az 
egyösszegű kompenzációra vonatkozó megállapodásról.
A T. Képviselő-testület döntése szükséges a kompenzáció összegéről. Az 1. számú határozati javaslat a 
rendelet módosításban szereplő összeg alapulvételével került meghatározásra (420 Ft / roller x 90 db roller 
x 16 hónap (2021. június 1. - 2022. november 30.)), a 2. számú határozati javaslat ettől eltérő, egyedileg 
meghatározott összeget tartalmaz, amelyet indokolt 2 500 000 Ft összegben meghatározni.

1. határozati javaslat:

.../2022. (IX..... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta Lime Technology Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65., cg. 07-10-001584., adószám: 27420322- 
2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

Göd Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. június 01. napjától kezdődően a közterületek 
használatára vonatkozó 16/2022. (VII. 21.) számú Ök. rendelet módosítása hatálybalépésének az 
időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó közterület használata után megállapodást köt a Lime 
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Technology Kft.-vel a közterület könnyű közlekedési eszközökkel történt igénybevételének a 
kompenzálására.
A kompenzáció összege: 420 Ft / roller x 90 db roller x 16 hónap = 604 800 Ft.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: a rendelet hatályba lépésének napja

2. határozati javaslat:

.../2022. (IX..... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta Lime Technology Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65., cg. 07-10-001584., adószám: 27420322- 
2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

Göd Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. június 01. napjától kezdődően a közterületek 
használatára vonatkozó 16/2022. (VII. 21.) számú Ök. rendelet módosítása hatálybalépésének az 
időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó közterület használata után megállapodást köt a Lime 
Technology Kft.-vel a közterület könnyű közlekedési eszközökkel történt igénybevételének a 
kompenzálására.
A kompenzáció összege: 2 500 000 Ft.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. XQ...(Pz.....

Balogh Csaba sk. 
polgármester
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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-használatárói 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.

/\ kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető


