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

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület, 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság és 

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
soron következő ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó 
kérelemről

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Mint a T. Képviselő-testület és T. Bizottságok előtt is ismeretes a Lime Technology Kft. kérelmet nyújtott 
be az önkormányzathoz, melyben jelezték, hogy Göd város területén elektromos roller megosztó 
szolgáltatást szeretnének üzemeltetni az Önkormányzat kéréseinek és feltételeinek megfelelően.
A kérelmükben foglaltak szerint összesen 80-100 db roller kihelyezését tervezték. A kérelmező közterület
használatáért rollerenként 420 Ft/hó összeget ajánlott fel havonta, a rollerek számát mindig a tárgyhót 
megelőző hónap alapján az önkormányzat állapítaná meg, mely adatot kérelmező szolgáltatja.

Több hónapos előkészítést követően (új közterület-használati rendelet készítése, módosítása; rollerek 
tárolására alkalmas depó helyek egyeztetése, kijelölése, terület bejárás; a Kft.-től nyilatkozat kérés a 
szolgáltatásról; a szerződés munkapéldányának elkészítése) 2022. május 24-én kelt levélben egyeztetést 
kezdeményeztünk a céggel egy széleskörű megállapodás létrehozása érdekében, melyben többek között 
kitérünk a felelősségi és feladat körök elhatárolására és rendezésére, az elmúlt egy év közterülethasználat 
ellentételezésére, kompenzálására, valamint a jövőbeni szolgáltatás feltételeire, paramétereire. Erre azért is 
volt szükség, mert az elektromos rollerek használatának jogszabályi szabályozása központi szinten is 
hiányos volt.

A hivatal levélben kérte a céget, hogy nyilatkozzon a szolgáltatás kezdő időpontjáról, a kihelyezett rollerek 
számáról havi bontásban, valamint azon szándékukról, hogy az eltelt időszakra hajlandóak a közterület 
használatáért díjat fizetni. 2022. augusztus 26-án a cég úgy nyilatkozott a szolgáltatás kezdő időpontjáról 
(2021.06.17.), valamint arról, hogy az eltelt időszakra hajlandóak a közterület használatáért díjat fizetni és 
megküldték a kihelyezett rollerekről szóló kimutatást is.

Ezt követően a Lime Technology Kft. elküldte azoknak a helyeknek a koordinátáit (13 db), amelyek a 
rollerek tárolására szolgálnak. Ezekhez hozzávettük a képviselők által javasolt helyszíneket (így összesen 
28 db lett), melyek kialakításához a képviselő-testület a 222/2022. (IX.29.) számú határozatában 
hozzájárulását adta.

A depó helyszínek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy közülük 24 db önkormányzati tulajdonban, 
4 db pedig magán tulajdonban van.
Ezt követően a polgármesteri hivatal felmérte azt, hogy a javasolt depó helyszínek rendelkeznek-e szilárd 
burkolattal.
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A beruházási osztály pedig indikatív árajánlatokat kért be a depók burkolására, felfestésére és 
figyelemfelkeltő táblák kihelyezésére (kb. 4.412.000 Ft + Áfa).

A képviselő-testület 222/2022. (IX.29.) számú határozatában úgy határozott, hogy felkéri a Lime 
Technology Kft.-t, hogy saját költségén a könnyű közlekedési eszközök tárolási pontjainak helyszínét 
figyelemfelhívás céljából festett burkolatjellel és jelölő táblákkal lássa el.

Mivel még korábban nem volt igény Göd város területén könnyű közlekedési eszközök tárolására és 
üzemeltetésére, ezért szükségessé vált a jogi szabályozás, így a közterületek használatáról szóló 16/2022. 
(VII.21.) Ök. rendelet módosítása, melyet a testület a 24/2022. (X.28.) számú rendelet megalkotásával 
rendezett.

A képviselő-testület fenti döntéséről és a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII.21.) Ök. határozat 
módosításáról, annak hatályba lépéséről, a közterülthasználati engedély benyújtásáról, a nyilatkozat 
kitöltéséről és a kompenzációra vonatkozó szerződés tervezetről a hivatal átfogó tájékoztató levelet küldött 
a cégnek 2022. november 4-én, melyhez mellékelte a benyújtáshoz szükséges iratokat is.

A Lime Technology Kft. 2022. november 16-án nyújtotta be hivatalunkhoz a közterület-használati 
kérelmét, azonban a kérelemhez szükséges nyilatkozatot (melyben vállalja a technikai feltételek 
megvalósítását) nem csatolta. Mivel a közterületek használatáról szóló rendelet módosításának hatálya 
2023. január 01. és a közigazgatási szünet miatt a munkakezdés január 09. volt, ezért a hiánypóltásra 
vonatkozó végzés 2023. január 12-én került kiküldésre. A végzésben hiánypótlásra 15 napot írt elő 
hatóságunk.

A Lime Technology Kft-vel a mai napig az alábbi levelezés történt:

1. Hivatalos levelezés:
• 2022. május 16-én kelt 9/246-2/2022. iktatószámú levélben egyeztetést kezdeményez
• 2022. augusztus 18-án kelt 9/246-3/2022. iktatószámú levélben meghívó a testületi és bizottsági 

ülésekre
• 2022. november 4-én kelt 9/246-5/2022. iktatószámú levélben tájékoztatás a közterületek 

használatáról szóló rendelet módosításáról, annak hatályba lépéséről, a közterülthasználati 
engedély benyújtásáról, a nyilatkozat kitöltéséről és a kompenzációra vonatkozó szerződés 
tervezetről. A benyújtáshoz szükséges iratokat a hivatal elkészítette, mellékelte és kiküldte.

2. Nem hivatalos levelezés (e-mailban):
• 2022. május 18-án, melyben a hivatal tájékoztatásul megküldte a postai úton is megküldött 

9/246-2/2022. iktatószámú levelünket (tartalmát lásd fentebb a hivatalos leveleknél)
• 2022. augusztus 18. melyben a hivatal tájékoztatásul megküldte a postai úton is megküldött 

9/246-3/2022. iktatószámú levelünket (tartalmát lásd fentebb a hivatalos leveleknél)
• 2022. november 4. melyben a hivatal tájékoztatásul megküldte a postai úton is megküldött 

9/246-5/2022. iktatószámú levelünket (tartalmát lásd fentebb a hivatalos leveleknél)
• 2022. november 11. melyben ismételten megküldte a hivatal a 9/246-5/2022. iktatószámú levelet 

és felhívta a figyelmüket a közterület-használati kérelem benyújtásának határidejére (tartalmát lásd 
fentebb a hivatalos leveleknél)

• 2022. december 14. melyben a hivatal tájékoztatta a céget arról, hogy a benyújtott közterület
használati kérelmük mellékletét képező nyilatkozatot, mely a technikai feltételek megvalósításának 
vállalásáról szól, nem csatolták be, és felhívta figyelmüket, hogy amennyiben nem pótolják az 
engedély nem adható ki. Valamint tájékoztatta a hivatal munkarendjét érintő közigazgatási 
szünetről.
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3. Szóbeli egyeztetés, tájékoztatás:
• személyes egyeztetésre került sor testületi és bizottsági ülésen (meghívottként vett részt a cég 

képviselője a Képviselő-testülti, a VKB és a PEKJB ülésen) Göd város területén könnyű 
közlekedési eszközök tárolásának és üzemeltetésének lehetőségeiről és feltételeiről.

• telefonon: több ízben kereste a hivatal a cég képviselőjét telefonon, több kevesebb sikerrel, melynek 
során tájékoztatást adott vagy szeretett volna adni a hiányosan benyújtott kérelmükről, a 
kompenzációról szóló megállapodás aláírásának és összegének megfizetéséről, a rendelet hatályba 
lépéséről.

• videókonferencián: 2022. november 22-én Polgármester úr, Aljegyző úr, a Vagyongazdálkodási 
referens a hivatal képviseletében, Irmai Krisztián a cég képviseletében egyeztetett a kompenzáció 
kifizetéséről, és a fizetendő közterület-használati díj mértékéről.

Göd, 2023. ..O.L
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Göd Város Önkormányza
2131 Göd, Pesti út 8'

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-Zsiiinszky 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 kővetkező helyszíneken történő kialakításához:

í Közterület Burkolt
Megnevezés i Hrsz. Megjegyzés Tulajdonos

í i Igen/Nem Igen/Nem
; 1. Göd Vasútállomás 1 2092 • Rákóczi F. u. Ok Igen Igen és nem

• 2 1 Szakáts-kert biciklis j
i pihenő i 935 Ök Igen Nem

i
í
| 3

• 1
’ í Széchenyi Ödön tér 1 524

Béke út 2.
J (Óvoda előtt) Ök 1 Igen Igen

4 Béke út ! 71
Donpapa 

sarok Ök j Igen Igen/Nem

• 5 ; Napfény Áruház j 414 Ök ! Igen Igen

: 6. í Göd-alsó
Vasútállomás * 1441

i

■ Kiss János 
utca Ök ; Igen

i
Nem

; 7. ■ Mosoly ABC | 1826 ’ - 4 Ök I Igen Nem

: 8- ! Göd Újtelep 
buszforduló

í 6497 i
Ök i Igen Igen

! 9. I Termál Csemege i 6601/1 Ök j Igen Nem

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

í
Parkoló vagy 

Nem
11.

t

Kádár utca -
! Fenyves játszótér

j
! 6227 - Ök i Igen Nem

12. Bozóki Gyula tér J 5637/2 Ök i Igen 1 Parkoló vagy 
Nem

13. Göd-feíső 
Vasútállomás I 6025! ! - Ök Igen Igen

• 14.
t
Honvéd-sor - Jácint 
utca kereszteződés í 4202 í Buszforduló

Ök Igen Nem

í 15>
1 Árokparti fasor - 
‘ István utca 
kereszteződés i 4003 í Hídnál befelé

Ök ;
í

Igen Nem

■ 16. Kikelet utca I 3729 ; Sportterasz Ök j Igen Nem

í 17. Felsőgödi 
szabadstrand 1 3355 ; - Ök j Igen Nem

; 18. Határ út ! 3195 • Utolsó utca Ök í Igen Nem
19. Várdomb i 4732/9 ' - Ök | Igen Nem
20. Fűzfa utca * 2838 - ■ Ök | Igen Nem
21. Jegenye utca i 2957 : - Ök Igen Nem

22. ; Sercli pékség
!

2224 I Ök Igen Parkoló vagy j 
Nem

23. j Bartók Béla utca 351
Feneketlen

tónál
Ök 1 Igen Nem

24. ’ Bajcsy-Zs. utca 221 ’ - Ök Igen Nem ’



25. Príma ABC 8/3 CBA Magán Nem Nem
26. i 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.

A 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 feieiős: jegyző 

K. m. f.

kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

245/2022. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

"Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem" 

245/2022. (X. 27.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Lime Technology Kft. (1092 Budapest Ráday utca 9. földszint 8., cg. 01-09-332596., adószám: 
26569242243) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

a) 2021. június 1. napjától kezdődően a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati 
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.

b) Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a 245/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz:

Határidők, felelősök:

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

K. m. f.

K kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető


