
11 

 

                               Ikt.szám: 09/56-2/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. 
február 18-án 17:00-kor kezdődő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A VKB rendes nyílt ülése 
 
Hlavács Judit elnök köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 5 
tag jelen van. 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Hlavács Judit tájékoztatja a bizottságot, hogy a költségvetésben szerepel a városfejlesztési koncepció 
elkészítése. Kéri a bizottság tagjait, hogy ötleteikkel, problémák felvetésével járuljanak hozzá a 
koncepcióhoz. 
 
Markó József elmondja, hogy másfél évvel ezelőtt közlekedésmérnök szakember lett megbízva a 
buszmenetrend elkészítésével, ami nagyon hasznos volt. Szerinte újból elkészíteni ezt a munkát 
felesleges. 
 
Zombory László kéri az Egyebek napirendi pontba felvenni a Kazinczy utcai útépítés ügyét. 
 
Hlavács Judit ezek után ismerteti a napirendi pontokat, és azok sorrendjét. A bizottság 5 igen – egyhangú 
– szavazattal a napirendi pontokat elfogadja. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 1.  A Bizottság 2020. évi munkaterve        
       Előterjesztő: Hlavács Judit elnök 

  

2. Alsógödi csónakház jelenlegi helyzete                        
     Előterjesztő: Hlavács Judit 

 

3. Zöldfelületi kérelmek                                                                   
     Előterjesztő: Hlavács Judit  

 

4. Tavaszi nagytakarítás a közterületeken 
     Előterjesztő: Hlavács Judit  

 

5. Buszmenetrend                      
      Előterjesztő: Hlavács Judit 

  

6. BME úszómű tulajdonosi hozzájárulás módosítása                               
       Előterjesztő: Hlavács Judit  

 

7. Pannónia utca közlekedési rend módosítása       
        Előterjesztő: Hlavács Judit  
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8. Termelői piac működési szabályzata 
        Előterjesztő: dr. Nagy Atilla 

 
9. Virágosítás a városi közterületeken 
       Előterjesztő: Hlavács Judit 

 

10. A Közterület-felügyelet 2019. évi beszámolója 
       Előterjesztő: dr. Nagy Atilla 

 

11. 2020. évi közterületi, fakivágási és faápolási munkákra beadott            (zárt ülés) 
      pályázatok értékelése, bírálata 
         Előterjesztő: Hlavács Judit 

 

12. Egyebek – Kazinczy utcai útépítés ügye 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2020. évi munkaterve 
 
Hlavács Judit: a februári napirendi pontokból a klímaakcióterv (SECAP)  törölve lett, nem készült el az 
előterjesztés, javaslom áttenni márciusra. 
 
Zombory László javaslatai az alábbiak: április 21-i ülésre: Pályázat kiírása a káros lakossági tüzelési 
módok feltárására, a lignittel tüzelés betiltásának jogi lehetősége. A május 19-ülésre: Levegőminőség-
mérő állomások telepítési lehetőségnek vizsgálata, előkészítése. 
 
Berta Sándor javasolja a március 17-i ülésre a Svájci sétány helyreállítása napirendi pontot. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” - egyhangú -  szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

16/2020. (II.18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
a bizottság 2020. évi munkatervét elfogadja az alábbiak szerint: 

 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hlavács Judit VKB elnök 
 
 
2020. február 18: 

 A bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása 
 Az alsógödi Csónakházzal kapcsolatos teendők 
 Zöldfelületi kérelmek  
 Pályázat kiírása helyi buszmenetrend összeállítására 
 BME úszómű tulajdonosi hozzájárulás módosítása 
 Termelői piac működési szabályzata 
 Pannónia utca forgalmi rend módosítása 

 
 
március 17: 

 Kerékpáros hálózati terv 
 Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2019. évi működéséről 
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 A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója 
 Főkertész pozíció beillesztése SZMSZ-be 
 Tervtanács feladatköre 
 Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás elindítása 
 A Svájci sétány helyreállítása 

 
 
április 21: 

 Új környezetvédelmi rendelet megvitatása 
 Tervtanács létrehozása 
 Intézkedési terv a káros lakossági tüzelési módok feltárására, csökkentésére 
 Lignit tüzelés betiltásának jogi lehetőségének vizsgálata.  

 
május 19: 

 Levegőminőség-mérő állomások telepítési lehetőségeinek feltárása, intézkedési terv 
 
 
június 16: 

 Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
 A Közterület-felügyelet 2020. első félévi tevékenységéről szóló beszámoló 

 
július-augusztus: tanácskozási szünet 
 
szeptember 22: 

 Göd város gazdasági koncepciójának véleményezése 
 Göd város közlekedési koncepciójának véleményezése 

 
október 20: 

 A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 
 
november 17: 

 Köztemetői díjtételek felülvizsgálata 
 
december 7: 

 A képviselő-testület 2021 évi munkatervének véleményezése 
 Közterülethasználati díjtételek felülvizsgálata 

 
 

 
2. Alsógödi csónakház jelenlegi helyzete                        
 
Hlavács Judit az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy ez egy tájékoztató, a statikai felmérést 
már elvégezték, de még nem készült el a statikai jelentés. A csónakházat le kell bontani nyilvánvalóan, 
az étterem állapota is rossz, a bontása célszerűbb, gazdaságosabb mint a felújítása. Március közepére 
készül el a bontási kiviteli terv a csónakházra, május végéig lebontják. Az építésre közbeszerzési eljárást 
kell indítani, a csónakház kb. 2021. augusztusára lesz készen. A csárdára vázlatterv készül, a két épületet 
egyben kell kezelni. A bérlőnek ez év júniusig van szerződése a csárda üzemeltetésére, vele is egyeztetni 
kell a menetrendről. 
 
Zombory László: Az okokat is fel kellene tárni, nem derül ki az anyagokból, hogy ki volt a beruházó, ki 
vizsgálta meg az építkezést.  
 
Fülöp Zoltán: A projektet a Kajak-kenu Szövetség koordinálta, több helyen is folytak általuk támogatott 
hasonló építkezések. Itt Gödön azon csúszott el az ügy, hogy az épület nem lett felmérve megfelelően, 
a bontáskor derült ki, hogy nem jó a terv, a meglévő szerkezetekre nem lehet a terv szerint építeni.  Az 
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elmúlt hónapokban a beruházási osztály és Lőrincz László alpolgármester próbálta körül járni az ügyet, 
amelyen most ügyvédek fognak dolgozni. 
 
Karaszek Szabolcs: Valaki elkövetett egy súlyos hibát és most nekünk kell ezért anyagilag helyt állni, 
felelni.  
 
Markó József: 40 M forint volt erre a projektre, ebből nem lehetett többet kihozni, a tervező sem tudott 
ennyi pénzből jobbat tervezni.  A felelőst meg kell keresni szerintem is. 
 
Berta Sándor: A bontás miatt a várost nem lehet a déli részről megközelíteni, mert építési terület van 
ott. Biztosítani kellene a megközelíthetőséget mindkét irányból. 
 
 
3. Zöldfelületi kérelmek                                                                   
 
Hlavács Judit felkérte Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt, hogy ismertesse a kérelmeket. 
 
 
A bizottság megvitatta az előterjesztéseket és 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta:   
 

17/2020. II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Kincsem u. 2. szám előtt található 2 db madárcseresznyefa 
veszélyes, elszáradt ágainak és a háztetőt veszélyeztető ágak eltávolítását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős: Hlavács Judit elnök   
Határidő: 2020. március 21. 
 

18/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Kinizsi u. 46. szám előtt található 1 db fűzfa veszélyes, 
elszáradt ágainak eltávolítását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős:  Hlavács Judit 
Határidő: 2020. március 31. 
 

19/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Béke u. 58. szám és a Damjanich utca 1648/3 hrsz 1 db celtisz 
közlekedést és elektromos ellátást veszélyeztető ágainak és a sarjhajtások eltávolítását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. március 31. 
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20/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
Bizottság engedélyezi a 2132 Göd, Pozsonyi utca 12. szám előtti 1 db diófa kivágását pótlási 
kötelezettség mellett. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. október 30. 
 

21/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Széchenyi u. 31. szám előtt található 1 db csavart fűzfa 
eltávolítását. Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. március 31. 

 
22/2020. (II. 18.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Ságvári köz 1/B számú ingatlant és annak kerítését 
veszélyeztető növényzet eltávolítását. Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. március 31. 
 

23/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a 2131 Göd, Mikszáth Kálmán utca 70. szám előtti 1 db diófa kivágását pótlási 
kötelezettség mellett. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. október 30. 
 

24/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Pázmány P. u. 27. számú ingatlant veszélyeztető növényzet 
eltávolítását. Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020.. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. március 31. 

25/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Pozsonyi u. 7. szám előtt található 2 db juharfa áramellátásra 
veszélyes ágainak eltávolítását. Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 
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Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. március 31. 

 
26/2020. (II. 18.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Könyök u. 3. szám előtt található 4 db fenyőfa közlekedést és 
áramellátást akadályozó ágainak eltávolítását. Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: 2020. március 31. 
 

4. Tavaszi nagytakarítás a közterületeken 
 
Az elnök felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Jakab Júlia: A városunkban hagyománnyá vált a tavaszi nagytakarítás, mely során március vége, április 
eleje körül, amíg még a növények nem nőnek meg, az egyik szombat délelőtt 9-12 óra között önkéntes 
szemétszedés zajlik a város közterületein. A szemétszedésben résztvevők a gyülekezési pontokon 
kesztyűt, zsákot majd az akció végén hagyomány szerint meleg ebédet és egy italt kaptak egy felsőgödi 
és egy alsógödi helyszínen. A koordinátorok lejelentik felém, hol helyezték el a megtelt zsákokat, 
amelyet még azon a napon elszállíttatunk. A költségvetésben az erre szánt összeg már szerepel. 
Értesíteni kell a képviselőket és a civil csoportokat, toborozni az embereket a koordinátoroknak ez is a 
feladata.  
Az időjárást figyelembe véve kell az időpontot kijelölni. Helyszíneket is lehet változtatni, ez is a 
koordinátoroktól függ. 
 
Karaszek Szabolcs szerint a Te Szedd mozgalommal is lehet összekoordinálni az időpontot, amelyet az 
előző hétre hirdettek meg.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy március 21-e legyen a meghirdetett nap a városi nagytakarításra és március 
28-az esőnap. 
 
 
5. Buszmenetrend                      
 
Hlavács Judit: A jelenlegi menetrenddel kapcsolatban az intézmények sok kifogást terjesztettek elő, 
mert nem igazodik a tanítási rendhez.  Cél az, hogy egy ennél jobb menetrend álljon össze, aki ezt 
teljesíti, az pályázati összeget nyer, de csak ha jobbat készít a mostaninál.  
 
Karaszek Szabolcs: Ebben az esetben a pályázók személye is fontos, mert ez egy nagyon komoly munka. 
 
Markó József: A szándék jó, de már van egy jó menetrend, amit szakember készített, aki a jelenlegit 
könnyedén ki tudja javítani, ha kérjük. Az igények egyre változnak, egyre többe kerül a támogatása a 
közlekedésnek. Javaslom, hogy a menetrend elkészítőjével beszéljünk először, hallgassuk meg az ő 
véleményét és javaslatát. 
 
Zombory László: A felhasználó oldaláról megvilágítva a buszok szinte üresen közlekednek. Vannak 
hiányosságok, bizonyos időpontokban - például a hét végén - nem lehet eljutni velünk pl. a strandra, 
mert nem közlekednek se oda, se vissza.  
 
Hlavács Judit: Az iskolák szempontjából a buszok fontosak mindenképpen, de a kihasználtságról el lehet 
gondolkodni.  
 
Markó József: A buszra szükség van, mert a városban nagy távolságok vannak, a vonat messze van sok 
embernek. 
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Berta Sándor: A funkcionális menetrend jól működik, iskola, temetőjárat, strand stb. inkább ilyen 
funkcionális típusú menetrendet kellene elkészíteni. 
 
 
Hlavács Judit: Javaslom, hogy vegyük le a napirendről most ennek megtárgyalását, és később, újabb 
javaslatokkal tárgyaljunk erről. 
 
A bizottság tagja egyetértenek az elnök javaslatával, a napirendi pontot érdemben nem tárgyalják. 
 
          
6. BME úszómű tulajdonosi hozzájárulás módosítása                               
 

Hlavács Judit ismerteti az előzményeket és a BME levelét, melyben az önkormányzati határozat 
módosítását kérik, hivatkozva a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztálya által 
kiadott engedélyre. 

Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a kormányhivatal 2 hajót engedélyez, de a telepen több szokott 
ott állni, kb. 40 hajó áll ott rendszerint. Van egy telephely, és közte van az önkormányzati tulajdonú 
telek, és utána van az úszómű. Gyakorlatilag megeshet az, hogy 40 hajó van a telephelyen és egyenként 
vontatják ki onnan a hajókat egy régi hajtóművel, keresztül az önkormányzati tulajdonon. Szerinte el 
kell érni, hogy kizárólag a Műszaki Egyetem hajói legyenek ott, és ne gazdasági céllal legyenek ott a 
hajók.  

Hlavács Judit szerint azt korlátozhatjuk, mennyi hajó legyen a listán, de a BME saját területén 
állomásozhat annyi, amennyit akar, azt nem tudjuk korlátozni. 

Bertáné Tarjányi Judit álláspontja az, hogy a korlátozás lehetséges, jogunk van rá, mert az 
Önkormányzat saját területén keresztül mennek át a hajók. 

 
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

27/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
nem javasolja a Képviselő-testület felé a 269/2019. (XII. 12.) sz. Ök határozat módosítását. 

Amennyiben a Budapesti Műszaki Egyetem fenntartja a módosítási kérelmét, kérjük, határozza 
meg, a 4 db helyett pontosan hány csónak szerepeljen a tulajdonosi hozzájárulásban. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József  
 
 
7. Pannónia utca közlekedési rend módosítása       
 
Hlavács Judit tájékoztatta a bizottságot, hogy a Pannónia utcában a közelmúltban történt balesetek a 
nem teljesen egyértelmű közlekedési táblák miatt történtek. Ezek teszik szükségessé az Új utcában 
található elsőbbségadás kötelező jelzőtábla eltávolítását, az egyenrangúság előre jelzését, és a forgalmi 
rend változásra történő figyelem felhívást. Egyeztetett a rendőrséggel is ez ügyben, amire meg is kapta 
a választ, a levelet bemutatta a képviselők felé. Idei terv a város teljes közlekedési koncepciójának 
elkészítése, ebben a Pannónia utca és környéke – több más területtel együtt – harmincas zónaként 
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szerepelhetne, de természetesen erről szakmailag megalapozottan, a koncepció alapján kell majd döntést 
hozni a jövőben. 
 
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 
 
 

28/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé a Pannónia utca forgalmi rendjében az alábbi változtatások 
bevezetését: 

 A Pannónia utca és az Új utca kereszteződésében lévő elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát 
el kell távolítani. 

 A Pesti út irányából az Új utcai kereszteződés előtt 25-50 méterre egyéb veszély jelzőtáblát 
és forgalmi rend változás kiegészítő táblát kell elhelyezni, melyet 6 hónap múlva be kell 
vonni. 

 A Pannónia utcában mindhárom kereszteződés előtt 25-50 méterrel mindkét irányból ki 
kell helyezni 1-1 egyenrangú útkereszteződéseket előjelző KRESZ-táblát. 

 

A fenti forgalmi rendbe történő beavatkozásokat egyidőben kell elvégezni. 

Felelős: Hlavács Judit elnök, Településellátó Szervezet igazgatója 
Határidő: 2020. március 13. 
 
 
8. Termelői piac működési szabályzata 
 
Hlavács Judit elmondta, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest a módosítási javaslatot előzetesen 
megküldte a tagoknak, amelyben egy szerényebb helypénz szerepel, 500,-Ft/fm. Ez az összeg 
elfogadható az árusoknak is. 
 
Nagy Atilla ismerteti a pénzügyi bizottság ezzel kapcsolatos véleményét: a bizottság az eredeti 
előterjesztésben foglaltakat javasolta, valamint a piacon árulók körét is beszabályozták. 
 
Balogh György szerint műszaki szempontból vitatott az elfoglalt terület nagysága. 
 
Sáfrán Edina elmondja, hogy a piacon számozott helyek vannak, az árusok a helypénzt szívesen 
kifizetik, de a négyzetméter árat kifogásolják, minden piacon folyóméterben van az ár számolva.  
 
Balogh György szerint fejleszteni kell az elektromos hálózatot, bővíteni még a nyár előtt. valamint a 
parkoló növelésére is szükség van. A Kincsem Udvarház jövőbeni működését is figyelembe kell venni, 
a tervezett felújítási munkákat, valamint az épületben tervezett programokat, kiállításokat. 
 
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
29/2020. (II. 18.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé a Gödi Termelői Piac Működési Rendjének elfogadását az 
alábbi változtatásokkal a 4.5 pontban: 

a.)  ős- és kistermelők részére: 500 Ft/alkalom/árusitóhely hossza megkezdett méterenként 
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    c) az elektromos energia vételezése esetén további 500,-Ft/alkalom (az elfoglalt területtől 
függetlenül) 

            Törlésre kerül: „A terület számításnál az elárusító asztal mellett az árus árusításhoz 
feltétlenül szükséges berendezése (pl. hűtőpult) és az árukészlete által elfoglalt területet is be 
kell számítani. 

A Működési Rend életbelépése 2020. március 1. napja. Ugyanazon a napon az előző Működési 
Rend érvényét veszti. 

Felelős: Hlavács Judit elnök, Balogh Csaba polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
9. Virágosítás a városi közterületeken 
 
Az ajánlatkérésre két cégtől kapott az Önkormányzat ajánlatot. Az egyik cég ajánlata jóval kedvezőbb, 
és lehetőség van arra is, hogy a növényeket a felhasználási helyükre a felhasználás ütemében szállítsa 
el az Önkormányzat. 
 
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
30/2020. (II. 18.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 

a 2020. évi városi közterületi virágosítási tervben szereplő virágok beszállítására a Virágzó 
Dunakanyar Bt. ajánlatát fogadja el. 

Forrás: 2020. évi költségvetés 

Felelős: Hlavács Judit elnök, Mucsi László 
Határidő: azonnal 
 
 
10. A Közterület-felügyelet 2019. évi beszámolója 
 
Karaszek Szabolcs az ebséltáltatással kapcsolatban megjegyzi, hogy tapasztalata szerint a kutyákat 
póráz nélkül sétáltatják a bicikli úton, a golfpályán és a város egyéb közterületein. Kérdése, hogy kinek 
a feladata lenne ezt felügyelni, esetleg büntetni, szabályozni? Jelen kellene lennie ezeken a helyeken a 
közterületfelügyelőknek, az esetleges balesetek érdekében megelőző kampányt is lehetne csinálni a 
városban. 
 
Jakab Júlia tájékoztatja, hogy a helyi rendeletben benne van, hogy közterületen nem lehet a kutyát póráz 
nélkül sétáltatni. Ez alapján lehetne büntetni a szabályt megszegőket. 
 
Nagy Atilla tájékoztatja a bizottságot, hogy két közterület-felügyelő van jelenleg alkalmazásban, aki 
intézkedhet. Utasítást a jegyző adhat nekik, hogy ezt a törvényt betartassák az emberekkel. A létszám 
fejlesztése tervben van. A városban nincsenek kutyafuttatók, létre lehetne hozni ilyeneket.  
 
Zombory László javasolja mielőbb kijelölni olyan területet, ahol lehet kutyákat futtatni, de a kerítéssel 
elzárást nem javasolja, mert ennek megépítése, karbantartása fölösleges terhet jelentene a városnak.  
 
Hlavács Judit összegezi a feladatokat: a kutyasétáltatással kapcsolatos szabályok kommunikációja 
(online és Gödi Körkép) kutyafuttató kijelölése a városban és a közterület-felügyelők intézkedése a 
szabályt megszegőkkel kapcsolatban. 
 
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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31/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Közterület-felügyelet 2019. évről szóló éves 
beszámolóját. 

 
 
Felelős: Hlavács Judit elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság a 11. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról döntött. 
 

 
12. Egyebek 
 
Kazinczy utcai útépítés ügye 
 
Zombory László emlékezeti a tagokat arra, hogy a bizottság egyik előző ülésén egy helyi lakos 
elmondta, hogy a Kazinczy utcában évekkel ezelőtt az útépítésre hivatkozva a lakosoktól pénzt szedtek 
be, az útépítés azonban elmaradt. Kéri, hogy az ügy kivizsgálásáról döntsön a bizottság. 
 
 
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

33/2020. (II. 18.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg, van-e olyan út a városban, amelyek építéséhez a lakosoktól  
pénzt szedtek be, de az út nem épült meg. 
 
Felelős: Hlavács Judit elnök, dr. Szinay József 
Határidő: azonnal 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni a részvételt és a munkát, majd az ülést bezárja. 
 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
  Hlavács Judit                                                                            Zombory László 

     VKB elnök                                                                                
jegyzőkönyv-hitelesítő 


