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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő, 2009. 
november 5-én, 9:00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti nyílt 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: Detre László, Balogh György 
 
 
Egyebek napirendi pontok közé felvenni kéri: 
 
-  Kenessey Zoltán: Villanyvezetékekre logó fák gallyazása a balesetveszély elkerülése érdekében.  
-  dr. Mödlingerné Kovács Éva: Huzella Iskola fáinak csonkolásával kapcsolatban                                
-  dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nemeskéri kiserdővel kapcsolatban -  zárt ülés kérése.  
-  Bertáné Tarjányi Judit: CBA üzlettel kapcsolatban és a 4876/1 hrsz. ingatlan ügyében 
-  Kopász Sándor: Folyamatban lévő bizottság határozatokkal kapcsolatos tájékoztatás. 
-  Szabó Csaba: Idősek otthonának kérelme 
 
Tervezett Napirendi Pontok: 
 
1.  Duna-parti BMX kerékpárpálya megszüntetése                                                  
     Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
2.  Piarista Iskola Városrendezési Hatástanulmánya 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit                                             
 
3.  Göd Város Környezetvédelmi Programja 2002-2012 
     Előterjesztő: Kopász Sándor                                               
 
4.  Csomád településszerkezeti terv véleményezése 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
5.  Duna-part struktúra tervére javaslat 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
6.  Egyebek                
 

         1. Villanyvezetékekre logó fák gallyazása a balesetveszély elkerülése érdekében 
             Előterjesztő: Kenessey Zoltán 
 
 
         2.  CBA üzlettel kapcsolatban 
              Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
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         3. 4876/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban 
             Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
         4.  Debreceni Lászlóné felajánlása és észrevételei 
                
         5. Huzella Iskola fáinak csonkolásával kapcsolatban 
             Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva:  
 
         6.  Folyamatban lévő bizottság határozatokkal kapcsolatos tájékoztatás 
              Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
         7. Idősek Otthona  
             Előterjesztő: Szabó Csaba 
 

  8. Madarak és Fák Napja rendezvénnyel kapcsolatban (zárt ülésen) 
            Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.  
 
        9. Nemeskéri Kiserdővel kapcsolatban  (zárt ülésen) 
            Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
 

A bizottság -3  - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:     
 
1. napirendi pont: Duna-part BMX kerékpárpálya megszüntetése 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az ÜJKB is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, ahol a jegyző úr is 
jelen volt. A közcélú munkások közöl egy embert kaptunk volna, de egy ember kevés a munka 
elvégzésére. A pályát már tovább bővítették, ugyanis újabb gödrök vannak. Életveszélyes és 
természetkárosító, ezt nem lehet hagyni. A gödröket el kell egyengetni, a kis házat amit építettek, 
pedig le kell bontani. Több ember kellene a munkálatok kivitelezéséhez. Muszáj megcsinálni. A 
földmunkákat egyszerűbb lenne bobkettel elvégezni.  
 
Szabó Csaba:  Éva ismered azokat a  fiatalokat akik használják ezt a területet? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem.  
 
Szabó Csaba: Én szeretnék velük beszélni. A felsőgödi sportpályán szeretnék egy ilyen pályát 
létrehozni, az szabályos lenne, így nyugodtan használhatnák. Éva megtennéd, hogy keresel 
személyeket, akikkel tudnék beszélni. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Judit találkozott velük talán Ő tud ebben segíteni. Ha engedéllyel 
vállalhatjuk akkor ahhoz dolgokat kell biztostani. 
 
Szabó Csaba: A közterület-felügyelet látta ezt a BMX pályát?  
 
Kovács László: Igen láttuk, nekünk is az a véleményünk, hogy legyen legális pálya a fiataloknak. 
 
Szabó Csaba: Láttam már más településen ilyen pályát,  mindenki a saját felelősségére használhatja.  
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: A mostani pályát nagyon nehéz megközelíteni, ha baleset történik 
nagyon sok időt vehet igénybe a segítség megérkezése.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tudomásom van róla, hogy egy gyerekbanda is jár oda, akit a rendőrök 
vettek elő lopásért. Ez nem megfelelő példa a többi gyermek számára. Két szülő azt kérte tőlem, 
hogy addig, amíg nem lesz, másik helyük engedélyezzem a mostani helyet. Mondtam nekik, hogy 
én nem vagyok hatóság. 
 
Kenessey Zoltán: Egyetértek az Évával. Hibáztatom az Önkormányzatot és a Közterület-
felügyeletet, mert senki se vette észre, hogy egy illegális pálya van a Duna-parton. Mindegy, hogy 
engedélyes vagy engedély nélkül épült fel. Ha baleset történik ki lesz felelős. Kijelölt helyet kell 
keresni erre a hobbira. Kötött helyen kell megszervezni. Beszélj velük én is ezt javaslom. A fiatalok 
társadalmi munka gyanánt is megcsinálhatnák a tereprendezést, nekünk amúgy sincs rá pénzünk. A 
másik pedig, hogy ezt a pályát meg kell szüntetni. 
 
V. Pálfai Kinga: Kinek a tulajdonában van a terület? 
 
Szabó Csaba: Állami tulajdonban és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 
 
V. Pálfai Kinga: A Piarista iskola őrtornya hol lesz? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Messze ettől. 
 
V. Pálfai Kinga: Tehát az önkormányzat érdeke is. hang 
 
Kenessey Zoltán: Mit gondol erről a nemzeti park? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Semmit. A nemzeti park nem a tulajdonos csak a kezelő. 
 
V. Pálfai Kinga: Nem büntethetik meg az Önkormányzatot a természetkárósítás miatt.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egy ember nem elég ennek a területnek a rendbetételéhez. Legalább három 
ember kell.  
 
Kenessey Zoltán: Szerepeljen a határozatban a határidő.  
 
Szabó Csaba: Szerepel benne, november 15. 
 
 
                                                  107/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri jegyző urat, hogy a fenti 
BMX pálya megszüntetése érdekében tegyen azonnali és hathatós intézkedést.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: november 15.  
 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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2. napirendi pont: Piarista Iskola 
 
Vezető tervező: Golden János, Varga Bence kertészmérnök , Tarcsányi Judit Horváth Zoltán 
és Radnóczy László 
 
Radóczy László: Az építkezési terület a Duna-parton van nem messze a Wigner Jenő villától. A 
területet övezeti besorolást tekintve üdülési övezet, különleges övezet, családi övezet és oktatási 
övezet határolja. Az iskola udvarán nem régen épített épületében jelenleg 5 karosszérialakatos 
műhely található, ez az épület a későbbiek folyamán kollégiumként fog funkcionálni. Az iskolában 
első osztályú képzést próbálnak csinálni. Az iskolában kevés a tanterem, a műhely, továbbá szükség 
lenne tornateremre és egy csónaktárolóra. Kápolna és rendház is kapna helyet az egyik új épületben. 
Az iskolában működő mentőrendszer is több szobát igényel, ahol a foglalkozásokat tartanák. A 
koncepció az, hogy egy rendezett környezett kapjunk. A parkolást a lakatosműhely oldalának 
mentén oldanánk meg. A kollégiumhoz tartozna egy pihenő. A bejárati részhez tervezve lett egy 
harangtorony, nem szerettünk volna magas épületet. Ez jelezné azt, hogy itt egy iskola és egy 
kápolna található. Fából készült építmény lenne. A villa szolgálna helyül a mentőrendszer keretében 
folyó foglalkozásoknak. Az átalakítása során a villa kívülről a mostani állapotát kapja vissza. A 
főépület egy árkáddal fog kapcsolódni az iskola udvarához. A terület hátsó részén lenne a parkoló. 
Csatoltam egy értékvédelmi fejezet is a városrendezési hatástanulmányba. Nagy hangsúlyt 
fordítottunk a zajforrások kezelésre, minden olyan épület, amiben zajos munkálatok fognak folyni 
az a terület hátsó részére fog kerülni. A tornaterem be lesz süllyesztve, mesterséges szellőztetése 
lesz. A felszíni vizek elvezetése és a zöldfelület rendezése is megoldott. A zöldfelület nagyobb 
elérése érdekében zöld tetővel oldottuk meg a problémát.   
 
Szabó Csaba: Egy teljes tervet láthattunk. Így tud az iskola felzárkózni, ezt támogatom. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tervvel kapcsolatban csak annyit, hogy a Műszaki Egyetemmel is az 
történt, hogy a tervek igen magas színvonalúak voltak. Évtizedes építkezés folyik és még nincs 
végre. A gyakorlat az eddigiek alapján nem olyan szép. Az iskola hozzáállása már javult. A 
dohányzással valamit kezdeni kellene, több száz diák dohányzik az udvaron és a sétányon sétálókat 
zavarja. Ahová a részűt tervezték az a Duna ártere. A torony egyáltalán nem látszana a fákkal. A 
toronykaput még gondoljuk át. A közművekre és a közlekedésre nem tért ki az úr. A Jávorka 
Sándor utca igénybevételét nem javaslom.  
 
Szabó Csaba: A torony a meglévő kerítés mentén lenne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem. Belógna az Önkormányzat területébe. 
 
Szabó Csaba: Mennyit venne el a lejáratból a rézsű? 
 
Radnóczy László: A lejáró aszfaltozott részéből nem venne el, a lejárat nem szűkülne. 
 
Kenessey Zoltán: Mennyi a torony alapterülete? 
 
Radnóczy László: 2 méter * 2 méter az alapterülete. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Én a lakossági fórumon részt vettem és már ott is láttam gondokat. A 
gépkocsiforgalom már ki van tiltva az utcából, ezt tábla is jelzi. Szó nem lehet róla, hogy bármilyen 
torony miatt, egyáltalán, hogy bármilyen célra átadjuk a közutat.  
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Szabó Csaba: Annyi természeti értéket fogunk kapni, érdemes ezért engedményeket adni. Lesz zöld 
tető, fásítás. Igazán megadhatnánk azt a 10 méteres szakaszt azért, hogy az a hely rendezett képet 
mutasson. Ez egy szimbólum.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Azon a területen lévő egy darab fának több az értéke, mint amit 
ideültetnek még a zöld tetővel együtt is. Pont az építkezés volt, ami annak idején tönkretette a 
területet. Tejesen más az értéke ezeknek a fáknak és azoknak, amik ott vannak. Pillanatnyilag még 
mindig nem érik el a szükséges zöldfelület mutatót, és ha ebből még pusztítani is akarnak az nem 
mondható kedvezőnek. Természetes, hogy eddig is tettünk engedményeket, ez az épület a maga 
módján nagyon helytálló.  
 
Wassné Jakab Júlia megjött. 
 
Kenessey Zoltán: Eddig még csak mi tettünk kompromisszumot. Amikor az MHSZ épülete volt és 
átvették akkor ezt próbálták helyreállítani. Hány méteres lesz a torony? 
 
Radnóczy László: 12 méter magas. 
 
Kenessey Zoltán: Nekünk arra kellene törekedni, hogy a környezetvédelmet tartsuk szem előtt.  
 
Szabó Csaba: Azzal, hogy lesüllyesztik, a tornateremet ez azzal megvalósul. Ami valaha volt a 
Wigner-villa területén az meg fog változni, fejlődni kellene, ez a látványterv teljesen megfelelő. A 
kis szigetnek az északi részénél lévő telekalakításnál azt nem lett volna szabad kialakítani. Ha 
megvalósul a terv az épületek be fognak illeszkedni a környezetbe. Mikor lesz ebből iskolaépület 
kb.?  
 
Radnóczy László: A beruházás kb. 2 évet vesz igénybe, valószínűleg 2011. március elsején tudjuk 
elkezdeni, lesz 2013-ra lesz kész.  
 
Tarcsányi Judit: A zöldfelület megfelelő. A fákkal kapcsolatban valóban probléma lesz, szép nagy 
fák vannak, fontos hogy megmaradjanak. A parkoló építésével kapcsolatban is hasonló problémák 
fognak felmerülni. Ahhoz, hogy megvalósuljon, a parkoló egy két fát ki kell majd vágni. A fa 
visszaültetés a telken belül már nem lesz megvalósítható, valahol Göd területén lehet majd a fákat 
elültetni.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nyilván nem fognak annyit visszaültetni, mint amennyit 
elpusztítanak. Ha nem akadályozzák 10-20-30 év múlva lesz abból valami. Mindegy, hogy 
karbantartják-e a zöldfelületet vagy nem. A másik a közterület foglalás, a rézsűtől én elzárkózom. 
Nekem az a javaslatom, hogy a Jávorka utcából egy négyzetmétert se adjunk.  
 
Tarcsányi Judit: A villa előtti előkerti rész a mostani zöldfelület nagy részét adja. Azzal, hogy egy 
10-20 centis gyomos talaj helyére kerül, két-három méter magas cserje az jobban megéri és 
nagyobb a biológiai aktivitása. Valamelyest ezzel lehet növelni a biológiai aktivitást. A zöldtetők is 
ott vannak, az is számít.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ezek a zöldtetők nem számítanak. Ilyen környezetben mindegy, hogy 
van. Nagyon nem számít. 
 
Golden János: Azért ez más, ez egy angolkert lesz.  
 
Bertámé Tarjányi Judit: A feketenyár facsoport a legértékesebb. A tornaterem besüllyesztése nem 
igazán környezetkímélő, a fakadóvizek elvezetését azonban megoldja a terv. A terv kritikus 
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pontjának a közterület használatot érzem. Ha az Önkormányzat hozzájárul a közterület 
használathoz, akkor is kétséges, hogy tényleg ott lesz-e megépítve a vagy sem. 
 
Szabó Csaba: A Wigner-villával kapcsolatban nem szimpatikus, hogy 21. sz. stílust kap. Mi lesz az 
eredeti arculattal? 
 
Rádóczy László: A villát valóban felújítjuk, de az eredeti állapotnak megfelelően. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tervtanács bekérte a villa épületének  kiviteli tervét. 
 
Szabó Csaba: Köszönjük szépen a bemutatót és a tájékoztatót. 
 
Debreczeni Lászlóné gödi lakos: Ott voltam a Piarista Iskola által tartott fórumon. A közterület 
igénybevételével kapcsolatos kérelmüket ellenzem, mint itt élő gödi lakos. Elolvastam a 
városrendezési hatástanulmányt. Az építkezések az iskola hatalmas területén, területen fognak 
folyni, hogyan lehetne a lakott területeket elkerülni, hogy reggeltől estig ne keljen a munkálatokkal 
járó zajokat hallgatni? Pontosítani kell, hogy lehet ezt elkerülni. Közterületet semmiképpen ne 
adjunk át. A kocsik gondot fognak okozni, főleg ha felnőttképzések is indulnak, hiszen akkor a 
hétvégéken is számolni kell a kocsi forgalommal. A csapadékvíz hogyan lesz elvezetve? Abban az 
esetben, ha a teherautók miatt az út megsérül, kinek kell helyreállítani?  
 
Golden János: Először is szeretnénk megköszönni a Piarista Iskola nevében a türelmet és egyben 
kérnénk is, hogy legyen az önkormányzatnak még egy kicsi bizalma. A kivitelezés biztos, hogy 
kicsit zavaró lesz a lakosok számára. A Jávorka S. Utcát használnunk kell az biztos, maximális 
körültekintéssel fogunk eljárni. Nagy földmunkák lesznek a területen az igaz, de a lehető legkisebb 
gondokkal próbáljuk megoldani. A vízelvezetés zárt csatornában fog megvalósulni, a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, a csapadékvíz a Dunában kerül elvezetésre. A tervezés 
során kifejezetten figyeltünk erre.   
 
Debreczeni Lászlóné: A lakott területet hogyan kívánják megközelíteni? Kerülő út lesz-e 
meghatározva? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Övezeti besorolás szerint, oktatási övezetnek minősül, a terület 
felhasználása miatt. A különleges terület sajátossága, hogy védeni kell magát a területet vagy a 
környezetet. A legnagyobb problémát a zaj okozza. Az udvaron való pl.: flexelés nagy zajjal jár. 
Ezeknek a munkáknak a zárt térben való elvégzése esetén a probléma jobb helyzetbe kerül. 
Szeretném, ha nem fordulna elő, hogy nem jelentik be időben az építkezést és így a közútkezelő 
nem tudja felmérni az eredeti állapotot. A felmérés ellenében meg tudjuk csináltatni az iskolával a 
helyreállítást. Továbbá tisztázni kell ki is pontosan az építtető. Az esetleges Jávorka utcai 
súlykorlátozásban meg lehet egyezni.  
 
Szabó Csaba: Én szerettem volna, hogy legyen súlykorlátozás.  
 
Golden János: A súly- és időkorlátozásra is szabály van. Elkerülő utat nem akarunk és nem is 
tudjuk megoldani.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A közútkezelő hozzájárulása kell. 
 
Golden János: Maguk a piaristák is folyamatosan fejlesztik magukat, ez előbb - utóbb ki fog 
alakulni.   
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: A parkolok tekintetében említette, hogy gyeprács lesz letéve. Milyen 
gyeprács ez pontosan? Műanyag vagy kő? 
 
Golden János: Műanyag gyeprács. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az tökéletesen alkalmatlan oda. Valami más megoldás kell.  
 
Golden János: Ez a gyeprács már bevált, nagyon sok helyen a műanyag gyeprácsot használják. Ha 
gondozva van nagyon szép.  
 
Szabó Csaba: Köszönjük a tervező csapatnak a megjelenést és a prezentációt.  
 
Golden János: Szeretném megkérdezni, hogy ha a telek területére tennék, át a tornyot az úgy 
megfelelne -e? A főbejárat viszont ottmaradna.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez lehetséges, csak ebben az esetben újra a bizottság elé kell hozni a tervet a 
módosítással. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága nem javasolja a Gödi Piarista Szakiskola 
által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányban szereplő közterületi munkákhoz a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Szavazati arány: - 1 -  igen, -  2 - nem  
 
 
                                                      108/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Gödi Piarista 
Szakiskola által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányt a közterületi építkezések 
kivételével. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 
A bizottság  - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
3. napirendi pont: Göd Város Környezetvédelmi Programja 
 
 
Kopász Sándor: A beruházási osztály pályázati csoportja kérte, hogy legyen felülvizsgálva Minden 
pályázathoz csatolni kell a határozatot, nem a tervet csak a határozatot. 10 éves koncepciós terv, e 
nélkül nem lehet pályázatot benyújtani. Jelenleg van egy pályázat, amit csak akkor tudnak 
benyújtani ha, felülvizsgálja. Bármilyen pályázathoz kell ez a tartalmi teljesítése céljából 
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elengedhetetlen. Ha bármilyen koncepciós elképzelés lenne, az lehet csatolni a határozathoz. 
Javasolnám, hogy fogadja el a bizottság, ha van kiegészítés azt tegye meg.  
 
Kenessey Zoltán: egy pár olyan dologra szeretnék kitérni. Vannak olyan pontok, amik a lakosságot 
is érintik.  
 
Szabó Csaba: ez azért szükséges, hogy tudjunk pályázni. Eddig nem volt egy ilyen koncepció. 
Fogadjuk el a koncepciót. Települési szerkezet és környezetvédelmem egy húron kell, hogy menjen. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: én egyet hiányolok, a két összekötő utat  2/a és a régi 2-es között. A déli 
összekötő út megvalósulni látszik a vasút felett felüljáróval és körforgalommal.  Északon nem 
látszik megvalósulni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: nagyon régen készült,de a tendencia teljesen tökéletese, ami azóta 
történt azt nincs benne. Az utat bele kell venni.  
 
Wassné Jakab Júlia: én ismerem a csapatot, aki ezt a tanulmányt csinálta. Én is annak idején nagyon 
jónak tartott, az hogy mit tudunk belőle megcsinálni az más kérdés.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egészítsük ki. 
 
 
                                                   109/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a 23/2003.(III.24.) sz. Ök. határozatú 
Göd Város Környezetvédelmi Programtervét (2002-2012) felülvizsgálta és azzal a 
kiegészítéssel támogatja, hogy a „közlekedés 1. fejezetébe” kerüljön bele, hogy a városon 
áthaladó autóforgalom csökkentését fogja vélhetően eredményezni a déli elkerülő út a 2-es és 
az M2 út között, melynek tervezése, engedélyezése folyamatban van.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság – 3 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  határozatot.  
 
 
4. napirendi pont: Csomád község településszerkezeti teveinek 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szabályozási terv tervezet és a településszerkezeti tervét. Egy tanuszodát 
is szeretnének csinálni.  
 
                                                   110/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága nem kifogásolja Csomád község 
Településszerkezeti Terveit az előzetes véleményezési eljárásban, de a további véleményezési 
eljárásában részt kíván venni. 
 
Felelős: főépítész 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság - 3 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  határozatot.   
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5. napirendi pont:  Duna-part struktúra tervére javaslat 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Göd tagja Duna-partnerségi hálózatnak, mint alapítok és ő vesz részt a Duna 
Főutca Programban. Göd mellet a termál stand fejlesztése szerepel, de én ezt ki szeretném 
egészíteni egy programmal amit elkészítek. 
   
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Én is voltam ezen a találkozón.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Dunán őrület, ami várható rajta kellene lenni. 
 
                                                   111/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Duna Főutca Program 
2009. november 20 -i tervparádéján a részvételt.  
 
Felelős: főépítész 
Határidő: 2009. november 20. 
  
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
Egyebek:   
 

2.   Villanyvezetékekre logó fák gallyazása a balesetveszély elkerülése érdekében 
 
Kopász Sándor: Göd Város honlapon van egy hirdetmény a gödi gallyazási munkák elvégzésére.  
ügyében. van egy 2004 évi GMK rendelet, ami alapján a tulajdonos köteles elvégezni a gallyazást 
és kérheti az áramtalanítást az ELMŰ-től. Ezt a Ptk. 108.§ tartalmazza, hogy ezt köteles megtenni a 
tulajdonos. Nem szabad megvárni, amíg rálóg a vezetékre. Az ingatlan új tulajdonosának át kell 
vállalnia ennek rendbetartását. A lakok az önkormányzattól várják, de mi nem tudjuk azt megtenni, 
hogy 7-8 ezer ingatlan előtt legallyazzuk a fákat. Tavasszal és ősszel meg lehet tenni ezeknek a 
fáknak a gallyazását. Az ELMŰ szokott gallyazást végezni, de ebben az esetben felvetődik, hogy a 
folyamatos ellátást biztosítják-e. Egy gond van azzal, ha az ELMŰ végzi el, Ők nem nézik, hogy a 
fa szakszerűen lett levágva, csúnya esetleg a vágás után a növény.  
 
Kenessey Zoltán: Ezzel kapcsolatban valami nem stimmel, a számlára rá van vezetve egy sor ami a 
külső használati díjat és az órahasználati díjat jelenti , ez 360 Ft. Mit képvisel ez az összeg? Az 
ELMŰ -nek kötelessége gallyazásnál lekapcsolni az áramot, hogy senkit se érjen baleset. Muszáj 
ezzel valamit csinálni.  
 
Szabó Csaba: A villanyvezetékre logó fák gallyazását a lakos saját költségén végzi/végezteti el.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem hiszem, hogy az ELMŰ teljesen a jótékonyság miatt csinálja. 
 
Kopász Sándor: Az ELMŰ mikor helyszínel szolgáltatási szempontokat néz. Lehet velük egyeztetni 
címeket, ahol kritikus a helyzet ott megcsinálják a gallyazást, de ha az ELMŰ úgy ítéli meg, hogy 
az nem veszélyes az áramszolgáltatásra nézve, akkor nem fogják megcsinálni. Közös összefogással 
a lakosság sokat tehet ez ügyben. Régen is saját maguk csinálták a gallyazási munkákat.  
 
Wassné Jakab Júlia: Nagyon sokan költöztek ki a nagyobb városokból ide, akik eddig nem kertes 
házban laktak azoknak eszükbe sem jut az, hogy ilyen feladataik is vannak.   
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ezt a problémát valahogy meg kell oldani. Ez legyen egy külön 
előterjesztés a következő ülésen. Javasolnám, hogy Kádár Zsuzsanna kérjen egy állásfoglalást az 
ELMŰ -től. 
 
 
                                                   112/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a beruházási osztályon 
dolgozó Kádár Zsuzsannát, hogy kérjen az ELMŰ -től állásfoglalást a villanyvezetékekre logó 
fák gallyazása ügyében. 
 
Felelős: Kádár Zsuzsanna 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
   3. CBA áruház (8/3 hrsz.) közlekedési engedélyezési tervével kapcsolatban: 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nyitás előtt van a CBA és fellebbezési jogunk van és ha erről lemondunk 
akkor ezzel meggyorsítjuk. 
 
Kenessey Zoltán. Mikor lesz megnyitva. 
 
Kádár Zsuzsanna: novemberben. Egy éven keresztül tárgyaltunk ez ügyben. Módosították az eredeti 
tervet. A lakosság érdekei teljes mértékben előtérbe helyezi. 
 
 
                                                 113/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi bizottsága javasolja, hogy az 
Önkormányzat a CBA áruház (8/3 hrsz.) közlekedési engedélyezési tervével kapcsolatos 
fellebbezési jogáról mondjon le, hogy a CBA mielőbbi megnyitását elősegítse. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2009. november 10. 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
   4. Rákóczi úti bölcsőde (4876/1 hrsz.) ingatlan besorolásának megváltoztatása:  
 
Bertáné Tarjányi Judit: közúti kapcsolatban nem nagyon használják. A MÁV terület és a kerítés 
között az Ök. terület, de van ott egy szennyvízátemelő. Célszerű volna hogy ezt. A kis épületet 
lenne kibővítve, a bölcsőde bent van. A közút javaslatára szükség kell. Osztható lenne a telek, ha 
közút lenne, akkor az lenne.  
 
Szabó Csaba: Zsákutca maradjon, ne legyen lezárva a kocsi közlekedés miatt.                                                        
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                                                   114/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 4876/1 helyrajzi számú 
ingatlan besorolásának megváltoztatását közút céljára szolgáló közterületté a bölcsőde 
telkének déli határáig. 

 
Felelős: beruházási osztály  
Határidő: azonnal. 
 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
  
 
    5.  Debreceni Lászlóné felajánlás és észrevételei: 
 
Debreceni Lászlóné: Nagyon szép a járda a Kossuth utca és a Jávorka utca között. A felajánlásom, 
hogy egy darab fa megvásárlását támogatom, megveszem saját költségemen. Az nem állapot, hogy 
eltűnnek a fák. A Béke és Jávorka utcában az akácfák belógnak a közútra. Bischoff hp. utcában is 
ez a helyzet. A Nemeskéri úton még mindig kint van a kutyaiskola tábla a albérlők házánál. Ha Az 
albérlők mennyit fizetnek az ott lakásért?  
 
Szabó Csaba: Én a béke utcánál nem járok. 
 
Debreceni Lászlóné: A lakok ilyen – olyan okokból kivágták a fákat  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Petőfi utcába ültettünk volna fákat és ültettünk is. Bizonyos 
szakaszok üresen maradtak, ahol kérték csak oda raktunk fákat.    
 
Debreceni Lászlóné: A felajánlásom él a  fával kapcsolatban.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Igen, ezt nagyon szépen köszönjük. Mi végigjártuk hogy hova lehet 
Kovacsik Tamással, aki engedte és kérte oda raktunk ültettünk fákat, oda raktunk karokat. Másnap 
felhívta Tamást hogy a a  béka és a Kossuth sarkára hogy kerülnek oda. Nem tudnak parkolni.  
 
 
   6. Huzella Iskola fáinak csonkolásával kapcsolatban:  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Huzella iskolában történt több facsonkolás, engedélyt azonban 
senkitől sem kaptak a munka elvégzésére. Beszéltem Igazgató úrral és jegyző úrral is, hogy több 
ilyen eset ne forduljon elő. Szeretném határozatba foglaltatni, hogy bármely munkálatok 
elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulást kell kérni az intézményeknek.  
 
 
                                                      115/2009.(XI.05.) sz. KvB  határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tájékoztatja az intézményeket, hogy 
a területükön álló fákkal kapcsolatos munkálatok elvégzése előtt, minden esetben tulajdonosi 
hozzájárulást kell kérni a bizottságtól. 
 
Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
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A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
  7.  Tájékoztatás Kovács Csilla Nóra ügyével kapcsolatban: 
 
Kopász Sándor: megoldódott és új tulajdonosa van a területnek. De ebből adódóan már nincs 
további ügy. 
 
 
  8.  Az intézmények számára felajánlót szelektív hulladékgyűjtő zsáktartókkal kapcsolatban:  
 
Kopász Sándor: Az újabb meghirdetésre érkezett igény a Kastély óvodától, 8-10 db. zsáktartó 
állványra lenne szükségük. A többi intézmény meg nem jelzett vissza többszöri megkeresés után 
sem.  
 
Szabó Csaba: A következő évben is fogunk nyitni egy keretet az intézményeknek a szelektív 
hulladékgyűjtő zsáktartókra.   
 
 
   9. Galócza Bt. -vel kapcsolatban:  
 
Kopász Sándor: A Galócza Bt. megfellebbezte a bizottság döntései a Közép-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatalnál. Mindent fel kellet terjesztenem ebben az ügyben.  
 
 
   10. Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja támogatási kérelme: 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ismertette az előterjesztést.  
 
Szabó Csaba: A bizottságnak már van két határozata ebben az ügyben, a   
 
 
                                               116/2009.(XI.05.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a jövő év 
folyamán pályázatot nyitni az intézmények felé faültetésre és parkosításra, továbbá kéri, hogy 
az alapszolgáltatási központ kérelmét akkor újra terjessze elő.   
 
Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
A bizottság a 8. -és a 9. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja személyi ügyekből 
kifolyólag.  
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal megszavazta a zárt ülés elrendelését.   
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K. m. f. 

 
 
 
                       Szabó Csaba                                                   Kádár Benigna   
      elnök                           jegyzőkönyvvezető 


