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Tisztelt Képviselő-testület! 

A lakosság által közkedvelt Főtér jelenlegi, igényes állapotában kiemelten igényli a 
használatára vonatkozó egyértelmű, a nemdohányzók védelmét biztosító és egyúttal 
betartható szabályozást. A Főtéren az utóbbi időben - többek között - a dohányzás 
szabályozásának kérdése is előtérbe került, hiszen a Főtéren és a környéken elhelyezkedő 
intézmények, üzletek, munkahelyek dolgozói, valamint a Főteret és szolgáltatásait igénybe 
vevő jelentős számú gödöllői lakos részére a nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján 
rendkívül nehéz egyértelmű keretet biztosítani a dohányzásra vonatkozóan. 

Jelen előterjesztés a Főtéren való dohányzás szabályozására olyan módon tesz javaslatot, 
hogy az általános tiltást fenntartja, azonban annak hat pontját ez alól kivételként kezeli. E 
pontokat - amelyek a szakmai előkészítés során minden körülményt figyelembe véve kerültek 
meghatározásra - nemcsak a rendelet mellékletében szereplő térkép tartalmazza, hanem 
természetesen a helyszínen is kihelyezésre fognak kerülni azok a tájékoztató táblák, amelyek 
alapján egyértelmű lesz az, hogy hol lehetséges dohányozni. A kijelölt pontok mellett a 
rendelet továbbra is fenntaiija a vendéglátóipari kitelepülésen történő dohányzás lehetőségét. 

Az új szabályozás minden bizonnyal segíteni fogja a dohányosokat az egyértelmű 

tájékozódásban, valamint a nemdohányzókat a tiszta levegőhöz jutásban. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra figyelemmel a mellékelt 
rendelettervezetet támogatni szíveskedjenek. 

Gödöllő, 2019. május 



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2019. ( ... )önkormányzati rendelete 

a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 
23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 
2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gödöllő város közterületeinek 

használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Főtér közterületein - a vendéglátóipari kitelepülés, valamint a 10. mellékletben jelölt 

helyszínek kivételével - dohányozni tilos." 

2. § 

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. 

Ez a rendelet 2019. július l-jén lép hatályba. 

Gödöllő, 2019. május „ „. 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

3. § 

Dr. Kiss Árpád 
jegyző 



1. melléklet a ,j2019. (. . .)önkormányzati rendelethez 

„ 10. melléklet a 23/2015. CX.16.) önkormányzati rendelethez 

A Főtér piros ponttal jelölt 
helyszínei a dohányzási 
tilalom alól kivételt jelentenek. 


