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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő, 2009. 
október 12-én, 8:30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit. 
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 3 - bizottsági tag jelen van.  
Nem jelent meg: dr. Mödlingerné Kovács Éva, Detre László 
 
Egyebek napirendi pontok közé felvenni kéri: 
 
 -  Kenessey Zoltán: Ady E. utcai üzlet előtti csapadékvíz elvezetés problémája. 
 -  dr. Nagy Atilla: Parkolási Rendelet módosítása. 
 
 
Tervezett Napirendi Pontok: 
 
1. Izola Nap támogatása                                                      (6. napirendi pontként tárgyalva) 
    Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
2. Galócza Bt. kérelmi ügyében hozott határozatok pontosítása (42/2009.(V.15.), 46/2009.(VI.16.),    
    84/2009.(VI.16.), 84/2009.(IX.17.), 85/2009.(IX.17.) 
    Előterjesztő: Szabó Csaba                                               ( 5. napirendi pontként tárgyalva) 
 
3. Piarista Iskola faültetési határideje a 64/2009. (VII.08.) sz. KvB határozat alapján 
    Előterjesztő: Szabó Csaba                                               ( 4. napirendi pontként tárgyalva)  
 
4. Petőfi tér faültetés végrehajtási szakaszai                       ( 7. napirendi pontként tárgyalva) 
    ( tervezett burkolat helyei, növényültetési terv) 
    Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
5. Zrínyi utcai telkek belterületbe vonása (039/44 - 48)     ( 1. napirendi pontként tárgyalva) 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
6. Ingatlanmegosztás (037/70, 71, 73, 79)                          ( 2. napirendi pontként tárgyalva) 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
7. 6862/101. sz. ingatlan helyzete                                       ( 3. napirendi pontként tárgyalva)  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
8. Árajánlat a Csiga utcai gallyazás végrehajtásához 
    Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
9. Idősek Otthona (Vasvári utca) fakivágási kérelme (3 db erdeifenyő)  
    Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
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10. Egyebek:  
 

1. Ady E. utca előtti csapadékvíz elvezetés problémája 
                              Előterjesztő: Kenessey Zoltán 
 
                        2.   Parkolási rendelet módosítása   
                              Előterjesztő: dr. Nagy Atilla 
 
                        3.    Fasor ültetése az Ady E. utca végétől az iparvágányig (OVIT Zrt. felé) 
                              Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
                        4.    Egyebek napirendi pont: Nemzeti Közlekedési Hatóság bejárása 
 
 
A bizottság - 3 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi Pontok Tárgyalása:     
 
1. napirendi pont: Zrínyi utcai telkek belterületbe vonása (039/44 - 48)  

 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ és SZT 5 db ingatlan belterületbe vonásáról rendelkezett. A 
telekmegosztás 3 lépcsőben fog történni. A telkek átosztására is szükség van. A telek maga 
ugyanannyi marad a megosztás után, mint előtte. A belterületbe vonást a tulajdonosok 
kezdeményezték. Tudni kell, hogy a belterületbe vonást csak az önkormányzat kérheti. A 
belterületbe vonás feltétele, hogy a tulajdonosok az ingatlant (8301/1 hrsz.) az Önkormányzat 
tulajdonában térítésmentesen átadják.  
 
Kenessey Zoltán: Nincs ellentmondás? Itt öt helyrajzi szám van felsorolva és utána pedig csak egy 
helyrajzi szám szerepel. A kettő nincs ellentmondásban?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nincs ellentmondás és azért csak egy helyrajzi szám szerepel, mert  az a 
terület megosztással keletkezik. 
 
Kenessey Zoltán: Szerepelnie kellene a határozatban annak is, hogy a tulajdonosok a belterületbe  
vonás költségeit viselik. 
 
Bertáné Tarjányi Judit, Balogh György: A határozati javaslatban szerepel.  
 
                                                   93/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárulását adja a 039/43 hrsz. ingatlan 
megosztásához, és a 039/44, 039/45, 039/46, 039/47, 039/48, 039/128 hrsz. ingatlanok belterületbe 
vonásához, azzal a feltétellel, hogy az így keletkezett 8301/1 hrsz. ingatlant a tulajdonosok 
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonában átadják, közút céljára és a belterületbe vonás 
költségeit viselik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
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2. Ingatlanmegosztás (037/70, 71, 73, 79):  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 037/70, 71, 73, 79 hrsz. terület  tulajdonosa megosztaná az ingatlanát.  A 
HÉSZ szöveges részében és a jelmagyarázatban más szerepel, ez okozta a problémát.  A jogalkotói 
szándékát tisztázandó.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva megjött.  
 
 
                                                  94/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Má 1 és Má 2 területekkel kapcsolatban a HÉSZ 2-es számú mellékletében szereplő „kialakítandó 
legkisebb terület” kifejezést nyilvánítsa a továbbiakban semmisnek, és a 037/70, 71, 72, 73, 79 
helyrajzi számú ingatlanoknak a megosztásához járuljon hozzá. 
 
Felelős: jegyző, főépítész 
Határidő: folyamatos  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.    
 
3. napirendi pont: 6862/101. sz. ingatlan helyzete  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tulajdonos egy szállásépületet /nyugdíjas otthont/ szeretne létesíteni. A 
6862/82 hrsz. telek lett volna az egyetlen Vt-6 -os. A besorolást a HÉSZ szabályozza. Sajtóhiba 
történt és a HÉSZ 1-es számú mellékletében az ingatlanra a Vt-4 -es övezeti jel került. A korlátozás 
eltűnne a sajtóhibával. A szövegben ott van a Vt-6-os övezeti jel a rajzon nincs. Szintén a jogalkotói 
szándék tisztázása lenne a lényeg. 
 
Szabó Csaba: Hol van ez a hely? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A strandnál.  
 
Kenessey Zoltán: Az épület beleilleszkedik a környezetbe? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, egy magas lenne a körülötte lévő épületekkel.  
 
Kenessey Zoltán: A maximum 20 fő kire vonatkozik? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 20 fő a szállóvendégekre vonatkozik. 
 
Kenessey Zoltán: Olyan lenne, mint egy panzió? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. 
 
Kenessey Zoltán: Hol tart ennek az előkészítése? 
Bertáné tarjányi Judit: Még sehol.  
 
Szabó Csaba: A strand környéke szép legyen az a lényeg, a telek jó nagy lehet rá építeni. 
 
Kenessey Zoltán: A parkolás megoldott lesz? Hol fognak tudni megállni az emberek? 
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Bertáné Tarjányi Judit: Saját telken belül lesz megoldva. Szép nagy telek. 
 
 
                                                     95/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
6862/101 sz. ingatlanra mondja ki, hogy a Vt-4 övezeti jel elírás, és a Vt-6-os övezet előírásai 
vonatkozzanak rá.  
 
Felelős: jegyző, főépítész 
határidő: folyamatos  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
4. napirendi pont: Piarista Iskola faültetési határideje a 64/2009. (VII.08.) sz. KvB határozat 
alapján 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kovacsik Tamással bejártuk a környéket, minden egyes fának a 
helyét kijelöltük. Két fát kiszedettem, mert nem jól lett elültetve. A Feneketlen-tónál is lesz 
faültetés, valamint a Petőfi utcában. A fák locsolása nem volt megszervezve, a talajt is nehéz volt 
megmunkálni. Egy picit jobban is meg lehetett volna szervezni az ültetést. A fák valószínűleg élve  
maradnak. 
 
Kenessey Zoltán: Ha nem kell az építkezést beszüntetni, akkor a bírságot sem kell kiróni? Ha nem 
függesztjük fel az építkezést, akkor a bírságot se adjuk ki. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Piarista Iskolának sincs pénze. Elsősorban nem Ők tehettek arról, 
ilyen sokára tudták csak eltüntetni a fákat. Hosszú volt a nyár, ezért nem tudták elültetni a fákat. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Piarista Iskolával kezd normalizálódni a viszony, sok mindet meg lehet 
velük beszélni. Nemsokára a bizottság elé kerül az iskola városrendezési hatástanulmánya. A 
tanulmány jó minőségű kivitelben készült, minden rendben van vele.  
 
 
                                                     96/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a Piarista Szakiskola faültetési 
beszámolóját és úgy dönt, hogy ebben az esetben eltekint a 64/2009.(VII.08.) sz. KvB határozatban 
foglaltaktól, miszerint a határidő leteltével kezdeményezni fogja a bizottság az építkezés 
felfüggesztését, illetőleg  darabonkénti bírságolást szab ki.  
 
Felelős: KvB  
Határidő: azonnal 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
5. napirendi pont: Galócza Bt. kérelmi ügyében hozott határozatok pontosítása 
(42/2009.(V.15.),  46/2009.(VI.16.),  84/2009.(VI.16.), 84/2009.(IX.17.), 85/2009.(IX.17.) 
 
Szabó Csaba: A Galócza Bt. kérelmi ügyében nagyon sok határozat született, ezeket kellene most a 
bizottságnak pontosítani. 
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Kopász Sándor: A fakivágási engedélykérelme tárgytalannak tűnik, mivel az építési engedély fel 
lett függesztve. A  42/2009.(V.15.) sz. KvB határozatából vonja vissza a bizottság a „telepítendő 
fák faját, méreteit” meghatározó részt. A 85/2009.(IX.17) sz. KvB határozatból a védettség alá 
helyezendő „3 db nyárfát”, 1 db nemes nyárfára változtatja, továbbá a határozat szövege 
tartalmazza, hogy  a helyi védettség alá helyezés Debreceni Péter szakvéleményén alapul.    
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A védetté nyilvánítás ellen sokan tiltakoztak, erről egy háromoldalas  
listát is látott a bizottság a szeptemberi ülésen. Egy kicsit rendben kell tartani a nyárfát és akkor 
szép lesz. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A fa pontosan az 504. hrsz. számú területen van. 
  
 
                                                    97/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága módosítja a 42/2009.(V.15.) sz. KvB 
határozatát azzal, hogy visszavonja a határozatban szereplő „telepítendő fák faját, méreteit” 
meghatározó részt. A 85/2009.(IX.17) sz. KvB határozatból a védettség alá helyezendő „3 db 
nyárfát”, 1 db nemes nyárfára változtatja, továbbá a határozat szövegének tartalmaznia kell, hogy  a 
helyi védettség alá helyezés Debreceni Péter szakvéleményén alapul. 
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy helyezz helyi védettség alá a 504. hrsz. (CBA 
udvarán) lévő egy darab nemes nyárfát Debreceni Péter szakvéleménye alapján.  
Melléklet: szakvélemény 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
6. napirendi pont: Izola Nap támogatása: 
 
Szabó Csaba: Köszöntöm Bajusz Krisztinát az Izola Sportegyesülettől. Az Izola Sportegyesület 
felajánlotta, hogy szemetet szednének az alsógödi Dunapart mentén. Anyagilag a bizottság sajnos 
nem tudja támogatni a Családi Környezetvédő Napot, de egy konténert ki tudunk helyezni, hiszen a 
környezetvédelmemről van szó. 
 
Bajusz Krisztina: Tavaly októberben is szerveztünk egy ilyen akciót nagyon jól sikerült. Akkor 
Csányi József képviselő úr segített nekünk. Ezért fordultunk a bizottsághoz, hogy a szemét 
elszállítása mindenképpen megoldott legyen.  
 
Szabó Csaba: Mikor tartanák a Környezetvédő Napot? 
 
Bajusz Krisztina: Október 17-én szeretnénk, de az eső miatt lehet, hogy egy héttel el lesz tolva. 
 
Szabó Csaba: Mindenképpen tudnunk kell, mert csak akkor tudjuk megszervezni a konténer 
odaszállítását és utána a szemét elszállítását. Kesztyűt és zsákot is tudunk adni.  
 
Szabó Csaba: A továbbiakban vegye fel a kapcsolatot Balogh György bizottsági tagunkkal, a 
konténer ügyében Ő fog Önnek segíteni. 
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Igen, csak vigyázni kell, mert a zsákot lopják. Tölgyfaleveles zsákot 
adjunk. 
 
Szabó Csaba: Inkább a zöld zsákot adjuk, amit otthon is használ az ember a kert rendbetartásakor. 
 
 
                                                     98/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja az Alba-kerti Családi 
Környezetvédő Nap szemétszedési akciójához a bizottság zsákot és kesztyűt biztosít, továbbá egy 
konténert. A konténer kihelyezését Balogh György bizottsági tag intézi. 
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Balogh György 
Határidő: 2009. október 17.  
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot. 
 
 
7. napirendi pont: Petőfi tér faültetés végrehajtási szakaszai (tervezett burkolat helyei, 
növényültetési terv) 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Petőfi tér kapcsán kisebb vitába keveredtem a hölggyel, aki intézi  
a növények ültetését. Nagyon sok növényt akart ültetni. Sikerült kicsit csökkentenem az elültetendő 
növények létszámát, most 104 db növénynél tartunk. Sokallom. Egy pár dologban sikerült 
megegyezésre jutottunk. Például nem tennék mindenhová gyepet, még akkor se, ha megoldott lenne 
az öntözés. Bármikor el lehet ültetni ezeket a növényeket. A felső réteget, ami sittből áll el kell 
távolítani, utána termőföldet kell rá helyezni. Gusztos Gábor javasolta, hogy megcsinálná. Ennek 
fedezete a Környezetvédelmi alap lehetne, az talán fedezné. Esetleg a jövőévi keret terhére lesz 
majd kifizetve, ha annyit elnéz nekünk az úr. Popele Juliannának és Ősze Jánosnak kellene kitűznie, 
hogy hová lehet ültetni a növényeket. Amíg nincs kitűzve a hely, addig nem tudunk lépni. Akár 
december végéig is el lehet ültetni. 
 
Kenessey Zoltán: Anyagiak szempontjából, nem lehetne egy központi keretet létrehozni? Ebből 
lehetne biztosítani a terek rendbetartását. Egy egységes pénzügyi keretet kellene teremteni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Beszéltünk már erről, ez lenne a Zöldfelület keret. 
 
Szabó Csaba: dr. Hetényi Tamás hatáskörébe tartozik.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Legyen egy zöldfelület keret, amit a  fák visszaültetésre fordítanánk. 
 
Kenessey Zoltán: Ha lesz a téren egy központi locsolórendszer mennyibe fog  kerül? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Pár százezer forintba kerül.   
 
Szabó Csaba: Köszönjük a beszámolót.  
 
 
8. naprendi pont:  Árajánlat a Csiga utcai gallyazás végrehajtásához 
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Kopász Sándor: Javasolnám, hogy a gallyazás két ütemben történjen. A Lakókert '97 Bt. már csinált 
Gödön ilyen munkát.  Alpintechnikával dolgoznak. A Csiga utca 1. sz. előtt lévő nyárfa, továbbá 
még 2 db nyárfa és 3 db egyéb fa ifjító vágása és sebkezelése. A Csiga u. 1 . sz. előtti fát 2009. 
november 30 -ig legyen kivágva. A többi fa, pedig 2010. február 28 -ig. Gödi vállakózóktól is 
kérünk be árajánlatot. Két ajánlat érkezett és mindkettő visszavonta, mert nem tud bemenni a 
területre kocsival. Telefonon érkezett még egy árajánlat, aki szintén gödi, de majdnem a duplájáért 
csinálná meg, mint a Lakókert '97 Bt. 
 
Szabó Csaba: Igyekezzünk gödi vállalkozóval megcsináltatni a gallyazást, a polgármester úr kérése 
is ez volt. Én ezért kértem, hogy több árajánlatot kérjünk be. Úgy néz ki, hogy a Lakókert '97 Bt. 
lesz a megfelelő cég. Én ezt a céget javaslom. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Csak jót mondhatok erről a cégről. Optimális cégről van szó. Ez a 
társaság nagyon jó munkát végez. Szépen eltakarítanak maguk után. 
 
    
                                                    99/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Csiga utcában összesen 6 
db fa ifjító vágásával és sebkezelésével a Lakókert '97 Bt. bízza meg. A Csiga u. 1. sz előtt lévő 1 
db nyárfa gallyazását 2009. november 30 -ig kell elvégezni, míg a Csiga utcában lévő többi fa 
(összesen: 6 db – 2 db nyárfa és 3 db egyéb fa) gallyazását 2010. február. 28 -ig végezze el a 
vállalkozó.  
Fedezet: Környezetvédelmi Keret 
 
Felelős: Kopász Sándor 
Határidő: 2009. november 30., 2010. február 28.  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
9. napirendi pont: Idősek Otthona (Vasvári utca) fakivágási kérelme (3 db erdeifenyő)  
 
dr. Mödlinerné Kovács Éva: A Vasvári utcában a fákkal, valamit kellene csinálni. A héten 
kimennek a közcélú munkások és kicsit rendbe teszik a növényezettet. A 3 db erdei fenyőt amivel a 
gond van ki kéne vágni, valamit ültetünk helyette. Egy gond van, a Tesznek nincs erre pénze, se a  
pályázati részben nem szerepelt a tereprendezés. Ennek minden pályázatban szerepelnie kell, erre is 
pénzt kell szánni. 
 
                                                     100/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Városfejlesztési Bizottságnak, 
hogy az építkezésekkel kapcsolatban benyújtott pályázatok tartalmazzák a zöldfelület rendezés 
tervét is. 
 
Felelős: Városfejlesztési Bizottság  
Határidő: azonnal 
 
A bizottság  - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Kenessey Zoltán: A fakivágásnál ne legyen határidő megszabva? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Legyen határidő megszabva december 31.-ig  
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                                                101/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Vasvári  P. 
utcai Idősek Otthonánál 3 db erdeifenyőfa kivágására. 
 
Felelős: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
Határidő: 2009. december 31. 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
Egyebek:  
 
1. Egyebek napirendi pont: Parkolási Rendelet módosítása  
 
dr. Nagy Atilla: Ismertette az előterjesztést. Azért hozta vissza a bizottság felé, mert nemrégen  
megkaptam a bizottság határozatát. A 3.§ a nem személygépkocsik parkolását szabályozva. A 
rendelet legvége tartalmazza, hogy maga a rendelet november 1-vel lép hatályba, viszont  enyhítés, 
hogy a bírságolás csak tavasszal lép hatályba. Elég sok forgalmi táblát kell kihelyezni a rendelet 
miatt.  A 4.§ (3) bekezdésében és a 4.§ (7) bekezdésében kis változás történt.  
 
Szabó Csaba: Évenként lehet befizetni az üzletek bérleti díját és abba be lehet építeni a parkolási 
díjat is. Amennyiben befizetésre került a parkolási díj, úgy megkaphatja  az üzlet további bérlését is. 
Lehetne ezt alkalmazni. Ne egy összegben kelljen befizetni a díjat. Évenkénti megváltás legyen.  
 
dr. Nagy Atilla: Megvizsgáljuk ezt a lehetőséget is. Komplex üzletkörök működnek. Ahol 
élelmiszer árusítása folyik, az mindenképpen engedély köteles.  A szerződésbe foglalhatjuk, hogy a 
csak akkor kap engedélyt ha befizette a parkolási díjat.   
 
Szabó Csaba:  A díj mindig január 1-én legyen esedékes.  
 
dr. Nagy Atilla: Lehetséges, hogy hasznosabb 12 hónapos díjat fizetni. Nincs visszatérítés, ha egy 
üzlet bezár  nem kapja vissza a már korábban befizetett díjat. A jogutódja majd kicsit jobban jár. 
Ezt bele lehet építeni a rendeletbe. A rendelet végén szerepel, hogy mikor lép hatályba. A 
teherautósokra vonatkozóan kérnék állásfoglalást, hogy teljes parkolási tilalom legyen vagy még 
dolgozzuk ki, hogy hol lehessen megállni és hol nem.  
 
Balogh György: Ha jól olvastam megállapodást fog kötni az Önkormányzat és a Megváltó. Nem 
lehetne azt is belevenni, hogy a rendelet tekintse azt is szabálysértési tényállásnak, ha valaki nem 
fizeti meg az esedékes parkolási díjat. 
 
dr. Nagy Atilla: Megvizsgáljuk.  
 
                                                 102/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
Testületnek Göd város Parkolási Rendeletét, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet tekintse 
szabálysértési tényállásnak azt is, ha a kötelezett az esedékes pakolási díj megváltást nem fizeti 
meg. 
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Felelős: jegyző  
Határidő: folyamatos 
 
 A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
2. Egyebek napirendi pont: Ady E. utca előtti csapadékvíz elvezetés problémája 
 
Kenessey Zoltán: A vasúti átjáró oszlopát a bérlő kivette és arrébb rakta. Az üzlet előtt van egy 
kiszáradt fa , azt ki kéne venni. A vízelvezetés nem megoldott, nem folyik el a víz. 20 cm-es víz áll 
a szociális foglalkoztató előtt. A Kálmán utcánál nem folyik el víz.  
 
Szabó Csaba: Vasúti tábla áthelyezése, vízelvezetésre, fakivágásra lenne szükség. 
 
Szabó Csaba:  A bolt elé lett kihelyezve ez a tábla. 
 
Kopász Sándor: Mindig felborult a tábla. 
 
Kenessey Zoltán: Probléma az is, hogy az üzlet tulajdonos nem engedi be a  vásárlókat a zárt 
parkolóba.  
 
dr. Nagy Atilla:  Nem tudjuk kényszeríteni hogy beengedje.  
 
Kenessey Zoltán: Környezeti szempontból az áteresz megoldása fontos lenne. Egy szép területet 
nyernénk ezzel.  
 
Szabó Csaba: A Városfejlesztési Bizottság elé kell vinni az ügyet.. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A táblához engedéllyel nyúlt hozzá vagy nem? 
 
Kenessey Zoltán: Ezt nem tudom. 
 
dr. Mödlinerné Kovács Éva: Ebben majd a közterület-felügyelet és a főépítész tud segíteni. 
 
dr. Nagy Atilla: Egy nagyobb betonalapot kell majd csinálni, amit nem tudnak elmozdítani  
 
Kenessey Zoltán: Tárgyalni kell a tulajdonossal.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Közterület-felügyelet hatásköre.  
 
                                                    103/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága kéri a Beruházási Osztályt, hogy vizsgálja 
meg az Ady Endre utcán, a „K2” Sörözőtől - a Kálmán utca sarkáig a vízelvezetés 
megoldhatóságát.  
 
Felelős: Beruházási Osztály 
határidő: azonnal 
 
A bizottság – 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
3. Egyebek napirendi pont:  Fasor ültetése az Ady E. utca végétől az iparvágányig (OVIT Zrt. 
felé) 
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Szabó Csaba: Fasort szeretnék ültetni az Ady E. u. végétől egészen az iparvágányig. dr. 
Mödlingerné Kovács Éva segítségét szeretném kérni abban, hogy milyen fát lehetne erre a területre 
ültetni. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Juharfát vagy Platánt. 
 
Szabó Csaba: Olyan kellene, ami gyorsan nő. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A madárcseresznye is jó, nagyon jó teherbíró és dekoratív is. A belső 
részekre akár Platánt is lehet ültetni, de ez több vizet igényel.  
 
Szabó Csaba: Milyen gyorsan nő? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elég gyorsan. Mélyen lenő a gyökere, szép nagy fa lesz belőle. 
 
 
                                                  104/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy az Ady E. utca végétől 
az iparvágányig (OVIT Zrt. felé) fákat ültet. 
Fafajta: Celtiso 
Fedezte: Környezetvédelmi keret terhére 
 
Felelős: Szabó Csaba 
Határidő: folyamatos 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
4. Egyebek napirendi pont: Nemzeti Közlekedési Hatóság bejárása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Nemzeti Közlekedési Hatóság bejárása során szóba hoztam a Tescoval 
kapcsolatos problémákat. Kiderült, hogy csak ideiglenes használatbevételi engedélyt kapott 
Jelezzük a hatóság felé, hogy csak abban az esetben kaphasson végleges használatbavételi 
engedélyt, ha megoldja a torlódás problémáját.   
 
                                                       105/2009.(X.12.) KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a város forduljon a 
Nemzeti Közlekedési Hatósághoz azon ügyben, hogy a Dunakeszi-Göd Tesco csomópontra 
végleges használatbevételi engedélyt csak azzal a feltétellel kaphasson a Tesco-Global Zrt., hogy a 
lámpákat átállítják és a szervizútra csatlakozási lehetőségeket, építsenek ki, vagy alakítsanak ki Göd 
felől egy kanyarodósávot, a gödi torlódás elkerülése céljából.     
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
5. Egyebek napirendi pont: Budapesti Műszaki Egyetem megkeresése újabb lakossági fórum 
céljából 
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Budapesti Műszaki Egyetem tartott lakossági fórumot, de 
intézkedni kéne, hogy tartson egy újabb lakossági fórumot, ahol a Duna-Iboly Nemzeti Igazgatóság 
és a beruházó is jelen van. Kérem a főépítészt, hogy ebben intézkedjen.  
 
 
                                                 106/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a főépítészt, hogy a Budapesti 
Műszaki Egyetemen szeptemberben tartott lakossági fórumon tapasztaltak miatt, írjon levelet a 
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar dékánjának, hogy együtt tartsanak egy újabb 
lakossági fórumot, amin a Duna-Iboly Nemzeti Park Igazgatósága is részt vesz.   
 
Felelős: főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A természetvédelmi hatóság hozzájárul a BME stégjéhez, de a 
használatbevételi engedély még nincs meg. 
 
Szabó Csaba: A levélre Göd város jegyzője, vagy aljegyzője legyen meghatalmazva a levél 
megírásával.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Jegyző úr tud a dologról. A DINI és a közterület-felügyelet által 
felvett jegyzőkönyvbe szerepel, de ennek a  kivitelezésére erre engedélyt kell tenni. Aljegyzőnek 
pedig elmondunk mindent és írja meg. 
 
 
                                                    107/2009.(X.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri az aljegyzőt, hogy a Budapesti 
Műszaki Egyetem felső vezetése felé jelezze a felmerült hiányosságokat.  
 
Felelős: dr. Nagy Atilla 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság – 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
                       Szabó Csaba                                                   Kádár Benigna   
      elnök                           jegyzőkönyvvezető 


