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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. február 17-i 
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Forró Gábor, Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita tagok nincsenek jelen- jelezték  
   távolmaradásukat) 

 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak. Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott anyagokat.  Javaslata, 
hogy elsőként a 4. napirendet tárgyalja a bizottság, tekintettel a tervező jelenlétére. 
Egyebekben Hantos László tag jelzi, hogy az ülés előtt a Göd, Arany J. u. 22. sz. alatti 
ingatlan tulajdonosa jelezte problémáját, erről hozott írásbeli előterjesztést. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal elfogadják fenti az alábbi napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
1. Szakáts kert üzemeltetése, pályázat kiírása 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök              

2. Jávorka utcai CBA üzlet fellebbezési ügye 
    Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva                                            

3. Agglomerációs terv felülvizsgálata 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész            

4. Kossuth tér rendezése  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök                       

5. Római limes világörökséggé nyilvánítása 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész             

6. Vételi ajánlat        
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit              

7.  11/2010.(II.02.) sz. ÜJKB határozat 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök                                               
8. 2009. évi VfB határozatok végrehajtása 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök     
9. Egyebek: 
      - Beszámoló a GVSZE 2009. évi fásítási programjáról   
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök, Bertáné T. Judit főépítész 
      - Göd, Arany J. u. 22. sz. alatti ingatlan tulajdonosának problémája 
         Előterjesztő: Hantos László tag 
 
 
1. napirendi pont: Kossuth tér rendezése 
 
Kovacsik Tamás: A lakosság javaslatainak figyelembevételével készültek a tervek. Szükséges 
a jelenlegi parkoló (aszfaltos) megszüntetése. A rajzok között szerepel olyan tervezet is, ahol 
a tér két szélén találhatók a parkolók, így a két templomhoz érkezőknek is biztosított parkolási 
lehetőség. A térre mindösszesen 44 m2-es cukrászda építhető csak, ebbe az illemhely is 
beleértendő. A cukrászda terasszal rendelkezne. A terület megállapítása azért 44 m2, mert az 
OTÉK erre a területre 2 %-os beépítettséget enged. 
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Fontos kérdés még a csapadékvíz elvezetése, mert csatornába közvetlenül nem lehet a vizet 
elvezetni, szikkasztással lesz megoldva. A szobor elhelyezése úgy történik, hogy az 
ünnepélyeket előtte lehessen megtartani. Térkövek és helytörténeti kiírások lennének 
oszlopokon, vagy táblákon, ez még tervezés alatt áll. A tér környéki ingatlanok közül egy 
helyen gépkocsibejárást kell biztosítani, továbbá a kutyaeledel bolthoz is a megfelelő bejárást.  
Kéri, hogy a jelenlévők tegyék meg javaslataikat, mely alapján a jelenlévő tervező a terveket 
összeállítja a végleges formába. A választásokig ezt el kell készíteni, hogy ne maradjanak 
befejezetlen dolgok.  
 
Kenessey Zoltán: Kerítéssel vagy élő sövénnyel lesz lekerítve a tér? Uniós előírás, hogy a 
játszóterek be legyenek kerítve, hogy a gyerekek ne tudjanak az útra kiszaladni.  
 
Kovacsik Tamás: A homokozók bekerítettek, a tér még tervezés alatt van, a tervben pedig 
sövényfallal van jelölve.  
 
Csányi József: Javaslatot tesz a helytörténeti fal elhelyezésére, ahová a tablók kerülnének. 
Javasolja a cukrászda teraszát a 2-es út felé tenni.  
 
Hubayné Horváth Nóra: A terveket a kivetítőn megmutatja. A helytörténeti tablók téglából 
készült tömör falszerkezettel tervezi, utána nézett a helytörténeti dolgoknak ebből kiderült, 
hogy itt téglagyártásra használt épületek voltak. A régi, abban az időben készült téglákból 
lehetne felépíteni ezt a falat. A helytörténeti falak további előnye a zajvédelem. A tér 
tervezésénél a zajcsökkentés is fontos, viszont a tér beláthatósága szükségessé teszi a 
zöldfelületnél a megnyitást. El kell dönteni, hogy melyik szempont a fontosabb. 
 
Csányi József: A rálátást fontosabbnak véli. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Gyalogutakat érdemes megtartani véleménye szerint. Egy 
gyalogút a posta és a CBA felé, valamint az iskola felé, mert a közlekedéséhez a legrövidebb 
utat javasolja, hiszen az emberek nem szeretnek kerülni.  
Az öreg fák sorsa mi lesz? 
 
Hubayné Horváth Nóra: Sem a nyárfákhoz sem más fákat nem javasolja kivágni. Véleménye 
szerint 1 db életveszélyes fa van, melynek kivágását javasolja. A többi fára egy ütemezett 
fakivágási tervet kell készíteni a megfelelő pótlás elvégzéséhez.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A rácsokat, amik korábban a téren voltak érdemes lenne 
felkutatni és újra felállítani.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A táblák előrehelyezésével nem ért egyet. Gödnek jelenleg nincs 
főtere. A cukrászda épületét hátrébb tenné, félköríves terasz-kialakítással. A várostörténeti 
tablókat a templom közelébe tenné, a tervet nagyon jónak véli.  
A parkolót két oldalt javasolná. A közlekedési szakember párhuzamos parkolót javasolt. 
Kérdés, hogy a parkolók, a cukrászda, és a helytörténeti tablók hol helyezkedjenek el. A 
játszóteret kisebbnek javasolja, hiszen a Béke út végén is van játszótér.  
 
Kenessey Zoltán: A parkolók alatt a szikkasztást meg lehet oldani, vagy hol történjen a 
szennyvízelvezetés?  
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Hubayné Horváth Nóra: Az elvezetés megoldható ott is, a fáktól is függ, hogy mennyit tudnak 
elszívni.  
 
Kovacsik Tamás: Összefoglalja és a kivetítőn megmutatja az elhangzott módosító 
javaslatokat, változtatásokat.  
 
Betáné Tarjányi Judit: Javasolja a Református Templom felőli út lezárását. 
 
Hubayné Horváth Nóra: A burkolatról és az anyaghasználatról is dönteni kellene. A 
burkolóelemek és a formák harmóniában vannak.  
 
Kovacsik Tamás: Az anyaghasználatnál figyelembe kell venni az önkormányzat szűkös 
anyagi helyzetét is. E szerint a színes térkő lenne a javaslata.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Csináltatni kellene egy térinformatikai felmérést, ami kb. 2 
napos munka és a jobb átlátást biztosítja. 
 
Hubayné Horváth Nóra: Digitális a tervezés, ez adott már így is. A látványtervet egy 
változatban kérték elkészíteni.  
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslat: a VFB a Kossuth teret ábrázoló funkciórajzok közül az 
A változatot támogatta a következő módosításokkal: A cukrászda épülete kerüljön Dél-
nyugatabbra, terasza ívelt legyen, a játszótér legyen kisebb a zöldfelület növelése céljából, a 
helytörténeti tablókat a téren megfelelő elrendezésben több helyen állítsuk fel. A Református 
templomnál a gépjárművek elől a Kossuth tér 1. sz. ingatlana elé vezető út műszaki zárral 
elzárható legyen. A Kossuth szobor mellé koszorútartó állványt kell tervezni. A játszótér 
közelében vandálbiztos ivókút elhelyezése szükséges.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

5/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Kossuth tér tervezésénél a 
funkciórajzok közül az „A” változatot javasolja a következő módosításokkal: 

 Cukrászda épülete Dél-nyugati irányba tolódjon, terasza ívelt legyen, 
 A játszótér méretezése kisebb legyen, a zöldfelület növelése céljából, 
 A helytörténeti tablók a téren több helyen – megfelelő elrendezéssel – legyenek 

felállíthatóak, 
 Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlan és a Református templom közti útszakasz műszaki 

zárral legyen zárható, 
 Kossuth szobor mellé koszorútartó-állvány készüljön, 
 A játszótér közelében vandálbiztos ivókút kerüljön elhelyezésre.  
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VFB elnök, főépítész 
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6/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  

 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elviekben támogatja a 
Kossuth tér rendezését, és egy fagylaltozó építését a bizottság módosító javaslata 
alapján. 
Az új szerződés előkészítésére felkéri a Jegyzőt. A Kossuth térre készülő 
közterületrendezési tervet,  és a fagylaltozó tervét a tulajdonosi hozzájáruláshoz 
visszakéri a bizottság. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VfB elnök, főépítész 
 
Kovacsik Tamás: A következő bizottsági ülésen a gödi állomás előtti kis terület terveit is 
láthatják majd. 
 
 
2. napirendi pont: Szakáts kert üzemeltetése, pályázat kiírása 
 
Kovacsik Tamás:  A főépítésszel egyeztetést végeztek és a fő szempontként a természetközeli 
állapot megtartását határozták meg, majd javaslatot tettek a megoldandó feladatokra és 
betartandó kötöttségekre. Ezeket ismerteti az előterjesztésben foglaltak szerint.  
A Szakáts villa nyugati homlokzata védett. Az épület többi része újra építendő. Kérdés, hogy 
a Szakáts villa felújítása a kert hasznosításával együtt, vagy külön kerüljön kiírásra. Már volt 
érdeklődő, akik látva az üresen álló épületet, - megkeresték az önkormányzatot. 
A Szakáts kert és a villa épület hasznosítását külön javasolja.  
 
Lenkei György: Egyetért a külön kezeléssel, jól előkészített anyagot lát. Több jelentkező 
esetén gödi jelentkezőt vegyünk elsősorban figyelembe, élvezzen előnyt. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Debreceni Péternek van erre vonatkozóan 2001-es zöldfelületi  
felmérési terve. Fel lehetne kérni ennek aktualizálására. 
 
Lenkei György: A pályázatot javasolja kiírni és ezután a felmérés aktualizálását végrehajtani.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Felolvassa 2. sz. határozati javaslatot. A kezelési terv még nincs 
készen, ezt gyorsan el kell készíttetni.  
 
Hantos László: Sok betartandó előírást határoztak meg. Mit csinálhat azon a területen egy 
vállalkozó, aki bevételre számít? 
 
Kovacsik Tamás: Közösségépítő összejöveteleket rendezhetnek, iskolai-sport rendezvényeket, 
horgászversenyt. A csónakház üzemeltetésével elősegíthetik a dunai viziélet és a turizmus 
fejlődését. 
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A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 
 

7/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Szakáts-kertre 
pályázat kiírását: 

A villa nélkül, a bizottság által javasolt feltételekkel, rövid távú időtartamra (5 
évre), első körben gödi vállalkozó részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

8/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési bizottsága felkéri a Környezetvédelmi 
Bizottságot, hogy készítse el a HÉSZ 72. § (6) pontja szerinti természetvédelmi kezelési 
tervet, a Szakáts-kert hasznosításához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
3. napirendi pont: Jávorka utcai CBA üzlet fellebbezési ügye 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A KvB határozat nem ment időben a testület elé, a határozatát 
az Államigazgatási Hivatal megsemmisítette. Minősíthetetlen állapotok uralkodnak a 
helyszínen.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az üzemeltető a zöldfelületet a HÉSZ szerint nem állította helyre. Az 
Államigazgatási Hivatal úgy döntött, hogy ne a HÉSZ legyen figyelembevéve. Az 
Építéshatóság felszólította a zöldfelület helyretételére. Az Államigazgatási Hivatal mind a 
működési engedély kiadójának, mind a környezetvédelmi hatóságnak a határozatát 
megsemmisítette. Javasolja a közterületekre a birtokvédelmi eljárást. 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 
 

9/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága kéri a Jávorka Sándor utcai CBA 
tulajdonosától a utólagos tulajdoni hozzájáruláshoz szükséges közterület-rendezési terv 
benyújtását. 
Amennyiben ezt nem teszi meg jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, 
úgy a bizottság birtokvédelmi eljárást kezdeményez. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: KvB alelnöke, VfB elnök 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A korábbi tulajdonos megígérte a fásítást,  a jelenlegi 
tulajdonos nem a megfelelő zöldfelületi feltételeket biztosítja, ezért az előterjesztés második  
határozati javaslatát nem lehet megszavazni. 
 
 
4. napirendi pont: Agglomerációs-terv felülvizsgálata 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Pestterv Kft. készíti a Budapesti Agglomeráció területrendezési 
Tervéről szóló törvény véleményeztetését, szakmai felülvizsgálatát. A hatályos 
Településszerkezeti Tervhez kellene igazodni, viszont számos eltérés van. A legsúlyosabb 
gondjaink az erdőkkel vannak. Az alsógödi focipályát ki akarja vonni az „erdő” művelési 
ágból, ez a helyzet a Pólus Palace Hotel területén lévő fenyvessel is. A Jegenye utcai bírósági 
perben várhatóan 24-én lesz ítélethirdetés.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A 039-es táblánál javasolja, hogy maradjon az eredeti felállás.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 39-es táblának sárgával jelölt részén, a kettesével összeállt telkek 
már beépíthetőek lesznek. Az egész tábla összeállására, az egységes akaratra viszont esélyt 
nem lát.  
 
Határozati javaslatra: 4 igen. 39-es tábla-maradjon ahogy eddig. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

10/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja az agglomerációs terven a 
következős módosítások átvezetését. 

a.) Erdészet:  
- Az alsógödi focipálya (1935 hrsz) a jelenlegi „erdőgazdálkodási térség” 

helyett, „magas zöldfelületi arányú különleges rendeltetésű térség” besorolást 
kapjon. 

- A termálfürdőtől délre levő terület (6952/2 hrsz) nyilvántartott erdő, nem 
városias térség, kerüljön „erdőgazdálkodási térség” besorolásba. 

- A Jegenye utcai erdő határrendezése jelenleg bírósági szakban van, a bírósági 
ítélet szerinti határ feltüntetését kéri a bizottság 

- A Fenyves (6322/5) nem városias térség, hanem „erdőgazdálkodási térség” 
- A Steinhor telepek (084/1, 089/1 hrsz) „erdőgazdasági térség” helyett 

kerüljenek „magas zöldfelületi arányú különleges rendeltetésű térség” 
besorolásba. 

b.) A Szakáts-kertnek (783 hrsz) a TSZT-ben zöldövezeti besorolást kapott része 
kerüljön át „magas zöldfelületi arányú különleges rendeltetésű térség” besorolásba. 
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c.) Göd 1-es számú bányája (0110/1hrsz) kapjon „ásványvagyon gazdálkodási térség” 
besorolást. 

d.) A Gödöt Csomáddal összekötő út és a Gödtől délre vezető 2-es- M2 összekötő út 
elfogadott nyomvonala kerüljön fel a tervre 

e.)  A Szálender tanya, (070/30) illetve a 09-es tábla besorolása a TSZT-ben „kertes 
mezőgazdasági térség”, javítandó 

f.) 39-es tábla: maradjon változatlanul a jelenlegi besorolásban. 
g.) Sződi dél-keleti gazdasági térség az önkormányzatok közötti per tárgya, a bírósági 

ítélet szerinti határ átvezetését kéri a bizottság. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, főépítész 
 
 
5. napirendi pont: Római limes világörökséggé nyilvánítása  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Lakossági fórumot tartottak 2010. jan. 26-án, melyre az összes 
tulajdonost meghívták. 19 tulajdonos támogatta a világörökségi pályázaton való indulást. 
Javasolja a helyszínt és a pályázaton való részvételt. Javasolja továbbá, hogy a 2769/3. hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon a római őrtorony maradványait vizsgáltassuk meg 
– és a tanulmány igazolja, hogy ez is abból az időből származó régészeti lelet, akkor ezek a 
maradványok is tartozzanak a világörökséghez.  
 
Kovacsik Tamás: A ingatlan tulajdonosok semmit nem veszíthetnek, csak nyernek a 
feltárással. Vagy világörökség lesz, és elmozdul az ügy jó irányba, vagy a jelenlegi állapot 
marad fenn. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 
 

11/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja a Göd határában lévő 
római erődmaradványok vizsgálatát a világörökségi cím elnyerésére benyújtott pályázathoz. 
A bizottság javasolja, hogy a pályázat előkészítésével egyidejűleg vizsgálja meg a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal a 2769/3 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú területen lévő 
épületmaradványokat is. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész  
 
 
6. napirendi pont: Vételi ajánlat 
 
Bertáné Tarjányi Judit:  A Göd, Duna u. 4. sz. alatti ingatlan tulajdonosa 2009-ben magához 
vette a területet, vagyis elbirtokolta, majd a földhivatalnál ezt át is vezetette. Levelében 
felajánlotta a terület az önkormányzatnak megvásárlásra, forgalmi értéken. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslata: A bizottság javasolja a felkínált terület felének 
megvásárlását, a vételárat a  PEKB határozza meg.  
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A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 
 

12/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága felkéri a főépítészt, hogy a 2010. 
január 11-én kelt Göd, Duna u. 4. sz. alatti ingatlan tulajdonosának levelében foglaltakkal 
kapcsolatban készítsen pontos előterjesztést – a terület pontos méretének meghatározásával - 
ügyvéd bevonásával, és azt a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsághoz nyújtsa be 
napirendként. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
 
7.  napirendi pont: 11/2010.(II.02.) sz. ÜJKB határozat 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a határozat előzményét, miszerint a felsőgödi erdőben, később a 
labdarúgópályán építettek a BMX-es gyermekek pályát. Jelenleg árvízi területen építettek egy 
szintén életveszélyes pályát. Ezeket a pályákat a balesetveszély miatt felszámolták. 
Szándékukban áll ezeknek a gyermekeknek egyesület létrehozása a Gödi Sport Egyesület 
keretein belül. Céljuk a pályaépítés, ezért kérik, hogy a bizottsági jelöljön ki helyszínt.  
 
Lenkei György: Felsőgödi sportpálya mellett javasolja a helyszínt. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Focipályától délre lévő területet szintén megfelelőnek találja.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

13/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a GSE-n belül megalakuló BMX 
szakosztálynak pályaépítés helyszínéül a Göd, Rákóczi úti labdarúgópálya déli részén (4846. 
hrsz.) lévő területet javasolja, mely területre a szakosztály és az önkormányzat igénybevételi 
megállapodást kötnek.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
8. napirendi pont: 2009. évi VFB határozatok végrehajtása 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság 143 db határozatot hozott, a határozatok 98 %-ban végre lettek 
hajtva. Konkrétan 2 határozat még nem valósult meg, a legutóbbi ülésen hoztuk a kissziget 
zajvédelmével kapcsolatban. A többi megvalósult az érintettek visszaigazolták.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az bizottsági elnöknek a határozatok átvizsgálása során jelezte, hogy 
a 26. és 66. számú határozatot javasolja visszavonni, mert okafogyottá vált, illetve nem 
valósítható meg.  
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A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

14/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága visszavonja a 26/2009.(III.09.) sz. és 
a 66/2009.(V.14.) sz. határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
9. napirendi pont: EGYEBEK 
 

• Hantos László: A 050/1-10. hrsz-ú ingatlan a rendezési terv módosítása miatt 
forgalomképtelenné vált. E tárgyban írt levelet az ingatlan tulajdonosa.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: Az ügyet ismeri, tájékoztatja a jelenlévőket.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

15/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a Göd, Arany 
J. u. 22. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos előterjesztésben szereplő problémát vizsgáltassa ki és 
erről értesítse az ingatlan tulajdonosát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 
 

• Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület beszámolója a 2009. évi fásítási 
programjáról 

 
Berta Sándor egyesület elnöke: Kossuth utcától a strandig a beköltözők pusztítás végeztek, 
jelentős területen a természetközeli állapot megszűnt. A sérülékeny ártéri erdősáv 
megmaradása érdekében végezték el a fatelepítést, ez meghaladta volna az egyesületük anyagi 
lehetőségeit. Áprilisban és ősszel két ütemben végezték a faültetést. A locsolás és a gondozás 
a rendkívül időigényes. A terület építési törmelékkel volt feltöltve, korábban ezért nehezen 
maradnak meg ezek a fák termőföld hiánya miatt. A parti sáv összefüggő megléte miatt csak 
nagyméretű előnevelt fák ültetése volt célszerű.  
Nemcsak faültetés, hanem a terület gondozásáról, óvásáról is gondoskodnak. Hét éve kisebb 
méretű csemeték ültetését próbálták, de ezek kiszáradtak a gaz miatt. Az egyesület ezért 
vállalta, hogy kiírtja a gyomot és 8 db éger fát ültetett, amik ezeket a természeti viszonyokat 
megfelelően kezelik. 470 fát ültetett az elmúlt évben az egyesület. A további munkák és az 
idei fásítási terv végrehajtásához kéri az egyesület  a bizottság közreműködését.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Szeretném megköszönni dr. Mödlingerné Kovács Éva munkáját a 
favásárlással kapcsolatban.   
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 A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

16/2010. (II.17.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadja a Gödi 
Városfejlesztő és Szépítő Egyesület beszámolója a 2009. évi fásítási programjáról szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 

Kovacsik Tamás: Megköszöni a tájékoztatást és a részvételt minden jelenlévőnek. 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető      VfB elnök 

 
 


