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Ikt.szám: 09/56-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2020.
január 21-én 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. Ismerteti a napirendi pontokat, melyből törlésre kerül a 9. pont, és a meghívóhoz képest
sorrendi változás van.
Napirend előtti felszólalás:
Zombory László javaslata, hogy a közmeghallgatásról és egyéb rendezvényekről értesítő plakátokat
több helyen tegyék ki a városban. Nem látott plakátot a szokásos hirdetőtáblákon sem. Kifogásolja, hogy
az előterjesztések egy részét az utolsó napon kapta csak meg, sőt pl. a tervezett 1. 3. 6. 7. napirendi
pontokhoz tartozó anyagot még az üléshez eljövet sem találta meg a gépén. Így lehetetlen megalapozott
véleményt fűzni a napirendi pontokhoz.
Hlavács Judit elmondta, hogy egyes napirendi pontok anyaga valóban későn készült el, ezért kiküldésük
is késett. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a kiküldött anyagot sem látták egyes bizottsági tagok.
Intézkedni fog, hogy a honlapon is fenn legyenek az előterjesztések, illetve időben megérkezzenek –
ugyanakkor kéri a bizottsági tagokat, hogy az outlookban a Bizottsági mappát is ellenőrizzék, ne csak a
beérkezett leveleket.
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazattal a napirendi pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:
1. Alsógödi Csónakház helyzete
Előterjesztő: Hlavács Judit
2. APiac működési szabályzatának felülvizsgálata, koncepció
Előterjesztő: Hlavács Judit elnök
3. Közterülethasználati engedély közösségi szauna létrehozásához
Előterjesztő: Hlavács Judit elnök
4. Főkertészi álláshely létrehozása, pályázat kiírása
Előterjesztő: Hlavács Judit
5. Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Hlavács Judit
6. „Környezetvédelmi feladatok 2020” költségvetési sor tervezése
Előterjesztő: Hlavács Judit

2
7. Póterdősítés tervdokumentációjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Hlavács Judit elnök
8. Nemeskéri Parkerdő: tisztás kivonása az erdő művelési ágból
Előterjesztő: Hlavács Judit elnök
9. „Faápolási munkálatok 2020” pályázati kiírás
Előterjesztő: Hlavács Judit
10. Egyebek
- Göd 2092/6. hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás
- A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalása
1. Alsógödi csónakház helyzete
Hlavács Judit röviden ismertette az előterjesztést, a csónakház helyzetét: A csónakház épületét nem lehet
átépíteni rendesen, a kivitelező nem együttműködő, a munkákat le kellett állítani, új tervet kell készíteni,
mert a csárdával közös a tetőszerkezete. Megoldást kell találni erre a problémára. Ha sikerül
megállapodni a Nemzeti Vagyonkezelővel, a csónaktulajdonosok ideiglenesen a Kék Duna üdülő
csónakházát használhatják.
Vajda Viktória elmondta, hogy vannak segítők, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség felajánlotta segítségét.
Markó József tájékoztatta a bizottságot, hogy a csárda tulajdonosa elmondta, hogy a vendéglő bontásra
van ítélve, és az újra építése kb. 200 millió forintba kerülne. A bérlő szerződése idén nyáron lejár.
Közbeszerzést kell kiírni az épület felújítására. A vendéglő sorsa meghatározza a vendéglő jellegét is.
Meg volt határozva, mennyit lehetett költeni a csónakházra. Az épületet meg kell emelni az
árvízvédelem szempontjából, ez nagyon sokba kerülne. A bérlő hozott terveket, de ezek nem
alkalmasak, olyan vendéglőt kell csinálni, ami működik, rentábilis, nagyobb tér van benne.
Espár Zsolt: Schmidt Gábor a Kajak szövetség elnöke írta, hogy ha lesz egy jó terv, azt támogatják és
adnak hozzá forrást. Nekünk kell a terveket kitalálni, komplexen átgondolni a helyzetet, többféle verziót,
és újra tárgyalni és forrást is szerezni hozzá. Az állagmegóvásra is figyelni kell, erre felhívtuk a
kivitelező figyelmét. Ha a kivitelező nem teszi meg, nekünk kell. Jelenleg 23 %-on áll az épület
készültsége, ezt még nem lehet leigazolni és kifizetni. Műszaki akadályok vannak, amire még nincs
megoldás.
Zombory László: A Gödi SE Kajak-kenu szakosztály már 2016. elején közölte a bérlőkkel és a
sportolókkal, hogy vigyék el a hajóikat úgy, hogy a munkálatokat október 1-én elkezdhessék. Ehhez
képest, az eltelt 4 év alatt annyi történt, hogy - teljesen érthetetlen célból - leszedték a csónakházi rész
tetőszerkezetét és OSB lapokkal körbehatárolták az „építési területet”. Így az teljesen ki van téve az
épület az időjárás viszontagságainak, ráadásul most sem folyik semmilyen munka benne.
Hlavács Judit: Megállapítható, hogy nagy a baj, állagmegóvás kell, a bent lévő értékekre odafigyelni és
a következő ülésen visszatérünk erre a témára.
A bizottság tagjai 5 „igen” - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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1/2019. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az alsógödi csónakház felújításáról szóló
tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Hlavács Judit
2. APiac működési szabályzatának felülvizsgálata, koncepció
Hlavács Judit: Az előterjesztést és írtam, hozzáfűzném, hogy tegnap délelőtt a jogi megbeszélésen dr.
Nagy Attila elmondta, hogy készített egy új módosított működési tervet. A februári Képviselő-testületi
ülésre be lehet ezt adni, és a bizottság is megnézheti.
Csányi József: A parkolást nagyon kellene szabályozni, mert káosz van. A Kincsem utca egy részét, a
hátsó felét lehetne megcsinálni esetleg parkolónak.
Hlavács Judit: A mostani parkolási rendet is be kell tartatni, ebben a közterületfelügyelet segítségét
lehetne kérni.
Lenkei György: Javaslom, hogy a tiltott termékeket ki lehetne egészíteni a ruhanemükkel is.
Hlavács Judit: a prioritások alapján nyilván nem fog beleférni a piac működésébe ez a tevékenység.
Andrejka Zombor: a gödieknek kedvezünk természetesen, de aki saját termékkel jelenik meg a
környékről 30 km pl., annak is adhatnánk kedvezményt a termelői piacon.
Karaszek Szabolcs: A piac működési költségét tudjuk már, hogy egy napi működési költség mennyi
lesz?
Hlavács Judit: Még nem tudunk kalkulálni, mert még a Kincsem épület maga nem működik és ennek
része a piac. Az épület tervezése sem megfelelő, vannak műszaki problémák, pl. a tetőszerkezet mozog.
Karaszek Szabolcs: Joggal várjuk el szerintem az Önkormányzattól, hogy adónkat szakszerűen költsék
el, ez a csónakházra és a Kincsem épületére is vonatkozik. A többletköltség ráfordítását nem találom
helyesnek.
Hlavács: Sok oldalról körüljártuk a témát, de nem találni fogást rajtuk, a tervező megtervezte, amit
kértek tőle.
Markó József: A Kincsem épület mellett élő szomszéd egy falerősítést kért, hogy ne dőljön a házára a
fal. A kérdés az, hogy a fal maga jelent-e statikailag kockázatot, erről különböző vélemények vannak.
A költségkeretből kellett kijönni, pályáztunk, a Norvég Alap fizette a költségeket. Az ott lévő rom
épületet átépítettük, az akkori körülmények között erre volt lehetőségünk. A tanulságot le kell vonni.
Hlavács Judit: Ezeket a helyzeteket megpóbáljuk megoldani a legjobb tudásunk szerint.
Csányi József: Sok rémhírt lehet hallani, de a szakemberek döntsék el, mit kell javítani, felújítani rajta.
Zombory László: A tervező és a kivitelező általában vitatkoznak egymással. Az elkészült munkára
garancia van, ezt kell érvényesíteni erre az épületre.
A bizottság megvitatta az előterjesztést, és 5 igen - egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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2/2019. I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága
a Kincsem Udvarház épületében működő termelői piac elkészült új működési szabályzatának
szövegét véleményezésre kéri meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hlavács Judit elnök
3. Közterülethasználati engedély közösségi szauna létrehozásához
Hlavács Judit röviden ismertette a kérelmet, az engedély 1 évre szól, a bizottság illetékes ennek
elbírálására. A kérelmezők egy mobil szaunát szeretnének telepíteni a Kossuth utca végénél. Ezt a
területet anno a lakosság hozta rendbe és alakított ki játszóteret rajta, a környékbeli kisgyerekesek
használják főleg, és karban is tartják. 12 m2 területre kértek engedélyt, egy 6 m2-es konténerben
működne a szauna, ugyanekkora terasszal. Fafűtéssel működne, és bárki használhatja, nonprofit alapon,
de fizetni kell a használatért. A rendeletben meghatározott összeget fizetnének a közerület használatáért.
Markó József: Ez egy igen érzékeny terület, játszótér van rajta. Szerintem egy konténer nem jól mutatna
rajta, nagyon csúnya lenne. Szerintem ez a konténer nem való közterületre. Azon kívül parkolót is
kellene biztosítani és ez egy szűk utca.
Balogh György: A strandon van egy mobil szauna. A vendégek kifogásolták, hogy nincs benne
zuhanyzó. Ebbe is kellene szerintem zuhanyozó, e nélkül ez elképzelhetetlen, valamint világítás is. Ha
nincs benne villany, akkor nyílt lánggal fognak világítani és ez tűzveszélyes.
Hlavács Judit: Sok ellenvetés van, biztonság, parkolás, higiénia, öltöző stb.
Andrejka Zombor: A környékbeliek véleményét is meg kell kérdezni szerintem.
Hlavács Judit: Javaslatom, hogy a legközelebbi ülésre hívjuk meg a kérelmezőt. Az aggályainkat én
továbbítom felé.
A bizottság tagjai 3 „igen” és 2 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
3/2020. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
a kültéri szauna engedélyezésének ügyében úgy dönt, hogy a februári ülésre meghívja és
meghallgatja a kérelmezőt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Hlavács Judit
4. Főkertészi álláshely létrehozása, pályázat kiírása
Hlavács Judit: Szeretnénk egy ilyen pozíciót létrehozni a Polgármesteri Hivatalban. A zöldfelületekre
eddig is viszonylag nagy figyelem irányult, de a lehetőségek korlátozottak voltak, illetve nagyon nagy
az a terület, amiről gondoskodni kéne, és olyan szakértelmet igényel, ami jelenleg nem áll rendelkezésre
a Hivatalban. A javaslatot Hubayné Horváth Nóra állította össze, utána többen is megbeszéltük.
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Jakab Julia: Ez egy komplex munkakör, egy ilyen szakembert meg is kell fizetni. Javaslom, hogy ne
köztisztviselőként foglalkoztassuk a bérezés miatt. Ez olyan munka, ami szerintem félállásban nem
oldható meg, több szempontból is.
A bizottság tagjai 5 „igen” - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
4/2019. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatalban főkertészi álláshely létrehozását, az
ehhez szükséges forrás biztosítását a 2020. évi költségvetésben, valamint felkéri a jegyzőt az
álláspályázat kiírására és a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosításainak
előkészítésére.
Felelős: dr. Szinay József
Határidő: 2020. február 28.
5. Zöldfelületi kérelmek
Hlavács Judit felkérte Jakab Júliát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Zombory László kiment a teremből.
1. Lakossági telefonos bejelentések érkeztek egyes közút mellett lévő lámpatestek láthatóságát
akadályozó faágakról. Helyszínek: 2131 Göd, Bem utca 9-11., 2131 Göd, Pesti út 140.
A bizottság tagjai 4 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
5/2019. I. 21.) 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, Bem u. 9-11. szám előtt található fa közvilágítást akadályozó
ágainak visszavágását (27.000 Ft), valamint a 2131 Göd, Pesti út 140.előtt található fa közvilágítást
akadályozó ágainak visszavágását (27.000 Ft).
Felelős: Hlavács Judit
Határidő: 2020. február 20.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020.
2. Komáromi Péter 2132 Göd, István u. 5. szám alatti lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő
cseresznyefa kivágási kérelmét, mert a kiszáradás jeleit mutatja és balesetveszélyessé vált.
A bizottság tagjai 4 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
6/2019. I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága
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engedélyezi a 2132 Göd, István utca 5. szám előtti 1 db cseresznyefa kivágását pótlási kötelezettség
mellett. A pótlásra csak alacsony növésű fafaj használható.
Felelős: Hlavács Judit
Határidő: 2020. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020.
Zombory László visszajött a terembe.
3. Molnár Zoltán 2132 Göd, Kóczán Mór u. 8. szám alatti lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő,
kettérepedt hársfa kivágását.
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
7/2019. I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága
hozzájárul a 2132 Göd, Kóczán Mór utca 8/a szám előtti hársfa kivágásához a kérelmező saját
költségén, valamint kötelezi a kivágott fa pótlására.
Felelős: Hlavács Judit
Határidő: 2020. február 20.
4. Az önkormányzati igazgatási szünet alatt leszakadt egy veszélyes diófarész az önkormányzati
tulajdonban álló 2132 Göd, Kádár utca 13. szám alatti egyik házrésznél. Az önkormányzattal szerződött
vállalkozó kosaras kocsival eltávolította a leszakadt részt és ezen felül a többi veszélyes ágat is.
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
8/2019. I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Kádár u. 13. szám alatti diófa visszavágását (85.000 Ft).
Felelős: Hlavács Judit
Határidő: 2020. január 31.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020.
5. A Szőlőkert és az Árokparti fasor sarkán álló hársfa kiszáradt, ennek kivágását javasolt.
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
9/2019. I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Szőlőkert u. és Árokparti fasor sarkán álló hársfa kivágását
(65.000 Ft).
Felelős: Hlavács Judit
Határidő: 2020. február 15..
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020
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6. „Környezetvédelmi feladatok 2020.” költségvetési sor tervezése
Hlavács Judit: A Képviselő-testület februárban fogadja el majd a költségvetést, amelybe az itt
megtárgyalt környezetvédelmi feladatok költségei is benne foglaltatnak.
Jakab Júlia elmondja, hogy a táblázatban szereplő összegek a tavalyi tényadatok, illetve olyan tervezett
beruházások, melyek költségei előzetes árajánlat alapján lettek meghatározva. A patkányirtással
kapcsolatosan elmondja, hogy tavaly lett először a városban elvégezve, ismerteti a patkányirtással
kapcsolatos technikai információkat. Javasolja az irtás folytatását ebben az évben is.
Andrejka Zombor: A patkányirtásra különböző cégektől lett bekérve ajánlat?
Jakab Júlia: Igen. Tapasztalatunk ezzel kapcsolatban csak egy negyedévre van még. Tavaly a
pótköltségvetésből volt fedezve az irtás.
Zombory László: Nem látom a költségvetésben azokat, amikre javaslatokat a Tiszta levegőt Gödön
csoport tett, pl. a mérőállomások felszerelését a városban.
Hlavács Judit: Ez más soron fog szerepelni, a beruházásoknál, vagy teljesen a Samsung fogja kiépíteni,
vagy csak egy részét, de ez egy rendszer részét fogja alkotni.
Zombory László: A lakossági tüzelési módok felmérésére is egy módszert kell kidolgozni.
Levegővédelemmel kapcsolatban is tehetne intézkedéseket az Önkormányzat, pl. 24 órás megfigyelési
szolgálatot, vagy szakértő megbízását. Erre lehetne valamennyi összeget biztosítani, kb. 3 millió
forintot. Erre tudnék részletes javaslatot tenni.
Hlavács Judit: Kérlek, küldd el a Bizottságnak az anyagot, amit készítettél, és a következő ülésen a
pontos javaslat ismeretében megtárgyaljuk, az még a költségvetés elfogadása előtt lesz. A 24 órás
megfigyelő szolgálat borzasztóan drága, és nem is feltétlenül szükséges. Az online folyamatosan
követhető monitoringrendszer, automatikus riasztással ellátná a feladatot. Ezen kívül levegőtisztasági
kérdésben az önkormányzatnak nincs hatósági jogköre.
Jakab Júlia: Az új kormányrendelet a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tette át ezt a levegő védelmi
tevékenységet.
Balogh György: A Tesz ebben az évben fog kapni majd olyan feladatot, amit eddig külső vállalkozók
végeztek, pl. a zöldhulladék kezelését. A gallyazási munkákat mi elvégezzük, de nem tudunk mit
kezdeni a zöldhulladékkal.
Jakab Júlia: A költségvetésben nincsenek benne azok a költségek, amik vállalkozói tevékenységgel
voltak lefedve.
Hlavács Judit: A zöldhulladék-elszállítást is be kell állítani a Tesz költségvetésébe, hiszen a feladathoz
a finanszírozás is szükséges. A tervezéshez fel lehet használni az információt, hogy a vállalkozó mit,
mennyiért végzett az előző évben,
A bizottság tagjai 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
10/2019. I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága

javasolja a Képviselő-testületnek a „Környezetvédelmi feladatok 2020” költségvetési
sorra bruttó 71,843 MFt betervezését a 2020. évi környezetvédelmi feladatok
megoldására.
Határidő: 2020. december 31.
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Felelős: Hlavács Judit
7. Póterdősítés tervdokumentációjának felülvizsgálata
Hlavács Judit: Szerintem sokat költött el erre a város, nem örülök, hogy újra kell tervezni
Jakab Júlia: A Samsung miatt kivágott erdő helyett a Pilis Parkerdő másutt erdősített, állami területen.
A város itt szeretne erdősíteni, erre kért és kapott támogatást terület vásárlásra, és hogy ott elvégezze az
erdősítést. Ebben minden költség benne volt. A terv nem vette figyelembe az erre a területre ideálisan
ültetendő fafajtákat. Az akác és az erdei fenyő telepítése is benne van, a klímaváltozás miatt a fenyő itt
nem élne meg. Ezek a fafajták nem optimálisak ide, szeretnénk átterveztetni a fafajta-összetételt, és
újfajta fákat telepíteni. A régi engedélyt jóváhagyták, ezért, ha változtatni szeretnénk, módosítást kell
benyújtani. A 163 millió forinttal, ami a póterdősítésre kapott pénzből maradt, december 31-ig el kell
számolni. Minél hamarabb meg kell terveztetni, engedélyeztetni, őszi telepítéssel még megoldható lenne
az erdősítés.
Zombory László kifogásolja, hogy a póterdőt az M2 túlsó oldalára telepítik, pedig annak a Samsung és
a város között lenne a helye.
Debreczeni Péter szerint is a jóváhagyott tervet kell módosítani először. Első körben a hatóság a
földhasználati jogosultságot nézi, utána a talajvizsgálatot. Alapvetően a tervben a talajviszonyok alapján
a legtöbb helyre nem jó fákat terveztek, ellentmondások vannak benne. A külterületen meggondolandó,
hogy milyen fák telepíthetőek. A költségekből az ápolási munkákra is fent kell tartani valamennyi
összeget. A hatóság ellenőrizi fogja a telepítést.
Hlavács Judit: Ebből a 163 millió forintból szerintem ez nem megvalósítható. Milyen fenntartási
költségei lesznek az erdőnek?
Jakab Júlia: A támogatási igény benyújtásakor szakembereket kérdeztek meg, ez a költségekbe bele fog
férni. Közbeszerzési eljárás lesz kiírva a telepítésre.
Espár Zsolt: A tervezésről mondanék pár szót: megkerestünk Ipolyerdőtől nagyobb tervezőket,
közbeszerzési értékhatár fölötti árakat kaptunk, 15 millió forintot. A későbbi nyertes tervező a fele
összegért vállalta a tervezést. A fákat túlterveztük, hogy biztosan megmaradjanak, 300 ezer fa lenne
ültetve. Átadom az engedélyt, ami a mai napon jött meg.
A 163 millió forintból még több terület erdősítése is kijönne.
Hlavács Judit: Köszönöm az információt. Ezek szerint a keretbe bőségesen beleférünk. Illetve a tervezés
nagyobb része rendben van, a talajvizsgálat, földhasználat stb. Szánjuk rá még ezt az összeget, ha így
jobb minőségű erdőnk lesz.
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
11/2020. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a póterdősítésre vonatkozó „Erdőtelepítési-kiviteli tervének”
felülvizsgálatának és szükség szerinti módosításának megrendeléséről a Gyógytermészet Kft. felé,
bruttó 352.000 Ft-ért.
Határidő: 2020. február 10.
Felelős: Hlavács Judit, Balogh Csaba polgármester
Forrás: Állami céltámogatás
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8. Nemeskéri Parkerdő: tisztás kivonása az erdő művelési ágból
Hlavács Judit elnök kérésére Jakab Júlia röviden ismertette az előzményeket.
Hlavács Judit: A dokumentáció elkészítésére van árajánlat. Jelenleg is sportpályaként funkcionál a
terület. Ugyanakkor a környező erdőt a GSE zöldhulladék-lerakónak használja, ott rohad a levágott fű,
odahordják a gallyakat. Az önkormányzatnak fel kellene lépnie ez ellen.
Debreczeni Péter: Tisztásnak nevezni azt lehet, ha a terület 75 %-a erdővel érintkezik. Nem tisztásként
akkor lehet hasznosítani, ha közérdek vagy kivételesség áll fenn. A kivonás utáni funkcióját vizsgálják.
A kivételesség azt jelenti, hogy csak ott, azon a területen valósítható meg a tervezett dolog. Ezt igazolni
kell és díja is van, amit meg kell fizetni, erdővédelmi járulék. Végleges igénybevételnél magas díjat kell
fizetni. A csereerdősítést ekkor is el kell végezni, a törvény kötelez rá.
Zombory László szerint a sportkör nem jó gazdája az erdőnek, nem gondoskodik arról a részről, amit
használ, folyamatosan csökkentik az erdő terét a saját igényeiknek megfelelően. Ennek határt kell
szabni.
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
12/2020. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé a Göd 25/TI erdőrészleten lévő tisztás kivonásához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadását és felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az Erdészeti Iroda Kfttől az erdő igénybevételi eljárásához szükséges dokumentációk elkészítésének megrendeléséről,
bruttó 196.850 Ft díjazásért.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Hlavács Judit, Balogh Csaba polgármester
Forrás: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági keret
9. „Faápolási munkálatok 2020” pályázati kiírás
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
13/2020. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
tendert ír ki a Göd Városában végzendő közterületi fakivágási és faápolási munkák elvégzésére,
2020. évre vonatkozóan. A kiírás lebonyolítására a Bizottság felkéri a címzetes főjegyzőt.
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: 2020. február 10.
10. Egyebek
10/1. Göd 2092/6. hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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14/2020. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (01-10-042272, székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60) mint
Szolgalmi jog kötelezettje és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.,) mint Szolgalmi
jog jogosultja között a Göd 2092/6 hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog alapítására
vonatkozó megállapodást 1.127.250 Ft + Áfa összegű kártalanítás megfizetése mellett.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és Dr. Garabon Sándor jogtanácsost a
szerződés ellenjegyzésére és a földhivatali ügyintézésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Fedezet: Feladattal nem terhelt működési tartalék

10/2. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
15/2020. (I. 21.) VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hlavács Judit
Napirend utáni felszólalások:
Zombory László: A Szakácskertben lévő konténerek telepítésére adott engedélyt az Önkormányzat?
Úgy tudom, hogy nincs engedély rá.
Karaszek Szabolcs vállalja, hogy a jegyzőtől tájékoztatást kér ez ügyben.
Debreczeni Péter az iránt érdeklődött, hogy a környezetvédelem helyi szabályozására létrehozták-e a
már a munkacsoportot, amiről szó volt az első ülésen. Kérte, hogy az ülésen tárgyalandó
előterjesztéseket ő is kapja meg előzetesen, hogy fel tudjon készülni belőlük.
Hlavács Judit tájékoztatja, hogy a munkacsoport még nem ülésezett, mivel a részt vevő hivatali
dolgozóknak sok egyéb határidős munkája volt.
Miután több hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni a részvételt és a munkát, majd az ülést bezárja.
K. m. f.
Hlavács Judit
VKB elnök

Zombory László
jegyzőkönyv-hitelesítő

