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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2010. december 1-i munkaterv szerinti ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen Nagy Károly, Balogh György) 
 
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes,  5 
tag jelen van.  
 
 Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott anyagokat. Jelzi, hogy az 
„Egyebek”-ben  2 új anyag érkezett.  Kéri, hogy jelezzék megjelentek, amennyiben az 
Egyebek napirend alatt új témát vetnének fel. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Terv utca vízelvezetésével, Szabó Csaba fasor telepítéssel, Csányi 
József pedig a Rákóczi úti pékség épületével kapcsolatban szeretne napirendi pontot 
felvetetni. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi 
pontokat és fenti javaslatokat, a tárgyalási sorrend megváltoztatásával. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. 34/1991.(XI.20.) sz. Ök rendelet (a közterületek használatáról) módosítása  
    Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                (1-8. oldal) 
2. Agglomerációs terv véleményezése 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    (9-11. oldal) 
3. Kerékpárút és Pázmány Péter utca javítása  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    (12. oldal) 
4. Dominium-Ingatlan Kft. közterület-használati engedély kérelme    (13-16.oldal) 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök  
5.Alkonyat Team Kft. közterület-használati engedély kérelme 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     (17-20. oldal) 

6. Nemeskéri úton szikkasztó építése 
      Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató         (ülés előtt kiosztott anyag 5-6. oldal) 
7.Göd Város Önkormányzat 6/2000.(II.22.) sz. Ök (helyi környezetvédelmi  
    szabályairól)  rendelet módosítása      (21-23. oldal) 

   Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
8. Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 
   Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   (24. oldal) 
9. Közterületi fakivágási kérelmek   
    Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   (25-26. oldal)          

10. Egyebek:  
    - „A közterületen történő dohányzás tilalmáról”szóló rendelet 
      megalkotása                                                                          (ülés előtt kiosztott anyag 1-4. oldal) 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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    - Vasvári P. u.-i fasor ültetése 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     (szóban)  
    - Terv utcai járda – tulajdonosi hozzájárulás                                      
       Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit      (szóban) 

    - Oázis lakópark – járdaépítések 
       Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit      (szóban) 

-  Fasor telepítési javaslat 
   Előterjesztő: Szabó Csaba VKB alelnök     (szóban) 

- Volt kenyérgyár épülete 
   Előterjesztő: Csányi József VKB tag                                                                (szóban) 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. napirendi pont: 34/1991.(XI.20.) sz. Ök rendelet (a közterületek használatáról)  
                            módosítása  
 
Dr. Nagy Atilla: Kovacsik Tamás elnök úr ellentmondást jelzett az anyaggal kapcsolatban. Az 
előterjesztésben a mozgó boltra vonatkozóan javasolja, hogy díjtételek megállapításánál a 
várost nyolc, (az előterjesztésben három szerepelt) mozgóbolti zónára bontsuk. A zajhatást 
kifogásolja a lakosság. A Közigazgatási Hivatal adott már ezzel kapcsolatosan állásfoglalást, 
miszerint tiltsa le az önkormányzat a hangjelzést. 
 
Lenkei György: Javasolja megtiltani a hangos zajjelzést. Vasárnap és ünnepnapon egyáltalán 
nem javasolja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért a javaslattal. Egyébként tej mozgóárusítás is van, mégsem jár 
hangszóróval.  
 
Dr. Nagy Atilla: Befogadja a módosító javaslatokat, bár jelzi, hogy az alkotmánybíróságnál ez 
megint csak érv lehet. A korábbi díjtételek emelését javasolja. Készített 3, 5 és 10 %-os 
emelési javaslatot.  
 
Kenessey Zoltán: Meg kellene határozni, hogy valójában hány napot vesz majd igénybe a 
kérelmező. A havi díj mellett a napi felosztást javasolja.   
 
Dr. Nagy Attila: Bővíthető ezzel is a rendelet, de eddig nem volt tulajdonosi igény erre. A 
havi felosztás eddig megfelelő volt. Nem magas összegekről van szó, mérlegelje az igénylő.  
 
Kenessey Zoltán: Példaként említi, hogy ha valaki sódert rak le és 1 havi díjat fizet ki, de 
mégis 2 hét alatt elhordja, akkor ez az időfaktoros meghatározás indokolt lenne. 
 
Sipos Richárd: Mozgóboltra visszatérve, nem sérti az alkotmányt, ha minden egyéb 
díjtételben 3 zónára bontjuk a várost, kivéve a mozgóboltot, ahol 8-ra? 
 
Dr. Nagy Atilla: Szerintem ez nem jelent gondot, mert az egyiknél a fix m2, a másiknál a 
zóna megjelölés kerül alkalmazásra.  
 
Balogh György tag megérkezett. 
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Ismerteti a rendeletben paragrafusonként és pontonként a változásokat. A 7. bekezdés h.) 
pontját a bizottság kérésére az előbb elhangzottak szerint módosítja. A 12. bekezdés új 
szankciót tartalmaz, ez a korábbi rendeletben nem volt.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva tag megérkezett.  
 
Csányi József: 7. pont h.) bekezdésénél a házalók tiltását javasolja betenni. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ez nem a mozgóbolti árusítás, hanem mozgó árusítás, ami itt nem 
szabályozható.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy kerüljön be ez a mozgóárus jellegű tiltás. Így jogalap 
lenne arra, hogy a rendőrséget bárki kihívja. 
 
Dr. Nagy Atilla: Nem ebbe a szabályozásba való, de a 14. paragrafusba beépíthető lenne 
esetlegesen.  
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat szavazzanak külön-külön az alábbi határozati javaslatokról. 
 
1. határozati javaslat: A rendelet 1. §. 14.bekezdés egészüljön ki azzal, hogy Göd város egész 
területén közterületen koldulni, valamint házaló, kereskedelmi tevékenységet folytatni tilos. 
Szavazás: 5 „igen”, 1 „nem” szavazat. 
 
2. határozati javaslat: A rendelet tiltsa meg a zajos reklámozás alkalmazását. Szavazás: 6 
„igen”. 
 
Dr. Nagy Atilla: A módosító javaslatokat, mint előterjesztő befogadom. 
 
A bizottság tagjai fent részletezett szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

16/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek használatáról szóló 34/1991.(XI.20.) sz. 
Ök rendelet módosítását az aljegyző 2010. november 25-i előterjesztése alapján, azzal a 
kiegészítéssel, hogy: 

- Göd város egész területén közterületen koldulni, valamint házalással kereskedelmi 
tevékenységet folytatni tilos. 

- A rendelet tiltsa meg a mozgóárus tevékenység zajkeltő reklámozását a város 
közigazgatási területén. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
  
2. napirendi pont: Agglomerációs terv véleményezése 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az agglomerációs terv tulajdonképpen egy törvény, ennek az 
előkészítése folyik. Ehhez igazítani kell a Településszerkezeti Tervet. A Pestterv készíti az 
agglomerációs tervet. Ők készítették a Településszerkezeti Tervet is. Sajnos ennek ellenére 
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mégis számos eltérés található a kettő között. A munka nem pontos, ellentmondásokat 
tartalmaz. Nagyvizi meder tekintetében elmondja, hogy a kormány hozott egy rendeletet, 
miszerint az árterületeket rá kell vezetni az ingatlanok tulajdoni lapjára és építkezést nem 
lehet folytatni ezeken a területeken. A magántelkekre is vonatkozott, ott is bejegyeztették az 
„árterület” jelzést. Göd várost illetően ez a bejegyzés a teljes alsógödi szakaszt érinti. Az 
eljárás során a bejegyzést megteszik még akkor is, ha a telek legvégét éri csak a víz. A 
tiltakozások hatására leállították a közigazgatási eljárást. Geodéták felmérték Alsógödöt és az 
agglomerációs törvényben most ismét bevették ezt az eljárást. Kéri a bizottság támogatását 
arra vonatkozóan, hogy ez ellen tiltakozást indítson.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
javasolja, hogy a nagyvízi mederről szóló tervezői választ az Önkormányzat ne fogadja 
el, és kezdeményezzen egyeztetést a vízügyi hatósággal. 
 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Kerékpárút és Pázmány Péter utca javítása 
 
Kovacsik Tamás: Az előző bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet. A kerékpárút 
leszakadt a Pázmány Péter utcánál, rendkívül balesetveszélyes. A múlt ülésen hozott határozat 
szerint forrást kellett volna találni a javítási költségre. Most javaslatot tesz, hogy a bizottság a 
saját pénzügyi keretéből fizesse ki ezt  a költséget, vagyis az 571 ezer forintot. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a kerékpárút Dunakeszi felőli bevezető szakaszának és a Pázmány Péter utca 
végének a sürgős kijavítását. A javításhoz szükséges összeget, cca bruttó 571 ezer Ft 
biztosítását a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság saját pénzügyi keretéből 
biztosítja. 
 
Felelős: Jegyző, Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
4. napirendi pont: Dominium-Ingatlan Kft. közterület-használati engedély kérelme    
 
Kovacsik Tamás: A Dominium-Ingatlan Kft. reklámtábla elhelyezési kérelmet nyújtott be.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Módosító javaslattal szeretne élni. A bizottság tulajdonosi 
hozzájárulást adhat, ezért javasolja a határozati javaslatban ezt módosítani. Tájékoztatásként 
elmondja, hogy a közútkezelő engedélye is szükséges a táblakihelyezéshez. 
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A reklámtáblák megjelenési formáját javasolja meghatározni, 
egységessé tenni, hogy ez az egész városban egységes képet mutasson. 
 
Kovacsik Tamás: Már lépéseket tettünk, hogy az engedély nélkül kirakott táblákat leszedjék. 
A Közterület-felügyelet lett megbízva az ellenőrzéssel. 
A tábla nincs rossz helyen, helyszíni felmérést tartott az Építéshatóság ügyintézőjével. 
Kikötést javasol, miszerint a közutakról a kihajtók látását ne zavarja. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslata, hogy a Közútkezelő Kht. engedélyét szerezze be a 
kérelmező.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

19/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi, hogy a DOMINIUM-INGATLAN Kft. reklámtáblát helyezzen ki a 2. számú 
főút mellet a 25+100 kmsz-nél, vállalkozásának reklámozása céljára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Alkonyat team Kft. közterület-használati engedély kérelme 
 
KovacsikTamás: Szintén helyszíni bejárást tartottak. A közútkezelővel a kérelmező 
egyeztetett. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

20/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi, hogy az Alkonyat Team Kft. 2 db reklámtáblát helyezzen ki, a 2. számú főút 
Harang utcával szemben lévő oldalára és a Pesti út 102. számú ingatlan elé, 
vállalkozásának reklámozása céljára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Barbola József (közterület-felügyelő): A már kihelyezett táblák leszedetésével  kapcsolatban a 
pontosítás végett elmondja, hogy a Közterület-felügyelet munkatársai leszedetik és nem 
leszedik a reklámtáblákat. 
 
Kovacsik Tamás elnök ügyrendi javaslata, hogy a következő napirendként az egyebekben dr. 
Hetényi Tamás TESZ igazgató által javasolt napirend legyen. 
A bizottság 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadja az ügyrendi javaslatot. 
 
6. napirendi pont:  Nemeskéri úton szikkasztó építése  
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Dr. Hetényi Tamás: A Szálender tanyára bevezető útnak a vízelvezetését kellene megoldani, 
mivel az esőzések alkalmával nagy mennyiségű hordalék kerül az útra. Ez a probléma a város 
vízelvezetését is érinti. A jövőben rendezvényeket kívánnak itt szervezni, az ottani 
tulajdonosok saját költségükön is, 50 %-ban hozzájárulnak a vízelvezetéshez. 
 
Lenkei György: Támogatja a javaslatot. 
 
Kovacsik Tamás: A lovastanya tulajdonosai is fele arányban hozzájárulnak a költségekhez. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az útnak a kitűzése megtörtént már?  Az árkot is ki kellene tűzni, ez 
még a Dunamenti MGTSZ tulajdonában van a földhivatali nyilvántartás szerint.  
 
Kenessey Zoltán: Mi a határidő? 
 
Dr. Hetényi Tamás: A pénzügyi forrás megléte esetén azonnal elkezdik a munkálatokat. 
 
Kovacsik Tamás elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

21/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy a Településellátó Szervezet 2010. november 28-án kelt kérelmében 
foglalt – Szálender tanya bekötő útjának vízelvezetési problémával kapcsolatos – kőszórt 
útrészt, közvetlenül a Nemeskéri útra ráhajtó 40 méteres hosszú szakaszon építsék meg, 
a csatolt árajánlatban szereplő bruttó 400 eFt értékben. Fedezet: a bizottság pénzügyi 
kerete.  
A bizottság felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy fenti összeget utalja át a TESZ számlájára, 
hivatkozva erre a bizottsági határozatra.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
               Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
7. napirendi pont:  Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendeletének 
módosítása 
 
Wassné Jakab Júlia: A vezetőségi ülésen elhangzott ez a kérés, hogy módosítsuk a tárgybani 
rendeletet. Tájékoztatásként elmondja, hogy a környezetvédelmi rendelet módosítása 
egyébként is folyamatban van. Várhatóan a januári bizottsági és a februári testületi ülésre 
készíti el a rendelet teljes módosítását, melyet korábban a Környezetvédelmi Bizottság már 
előkészített és tárgyalt, jelenleg átdolgozás alatt van.  
A mostani módosítás a hulladékégetést tiltaná meg. A cél a komposztálásra való rászoktatás. 
Saját városi komposztálás ügyében is intézkedés indult.  
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Kovacsik Tamás: A 11. §. 1. pontjában az avar és kerti hulladék megsemmisítése 
komposztálással történhet. Javasolja kiegészíteni: „az önkormányzat által el nem szállított és 
az ingatlanon maradt” – résszel.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Örül, hogy ez a javaslat bekerült, az utóbbi 3 évben már 3-szor 
a Környezetvédelmi Bizottság elé terjesztette hasonló javaslatát. Javasolja az előterjesztést 
elfogadni. 
 
Szabó Csaba: Változni fog a szemétszállítás is, mert a zöldhulladék elszállítása horribilis 
összegbe kerül jelenleg. Vannak ingatlanok ahol komposztálnak, és van olyan is, ahol 50-60 
zsák kerül ki az ingatlan elé.  
 
Hlavács Judit: Egyetért az elhangzottakkal. A komposztálással kapcsolatban javasolja a 
munkacsoport létrehozását.  
 
Kovacsik Tamás: Szeretné, ha a bizottság erről határozatot hozna, ezáltal a Gödi Körkép is 
felhívást tehetne közzé. 
 
Hlavács Judit: A honlapon is közzé tehetnénk a komposztálási javaslatokat.  
 
Kovacsik Tamás: Az informatikusoknak le lehet adni az anyagokat.  
 
V. Pálfai Kinga: Az évi egyszeri ingyenes elszállítás, ami az ingatlan előtti közterületről 
történik megmarad?  
 
Szabó Csaba: A közterület ápolásával kapcsolatosan lennének megjelölve zsákok, amik 
elszállításra kerülnek.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
helyi környezetvédelem szabályairól szóló 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendeletének módosítását a 
környezetvédelmi előadó 2010. november 24-én kelt előterjesztése szerint azzal, hogy a 11. 
§. 1 bek. egészüljön ki:  „ az önkormányzat által el nem szállított, az ingatlan területén 
összegyűlt avar és kerti hulladék csak komposztálással semmisíthető meg.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
8. napirendi pont: Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 
 
Wassné Jakab Júlia: Az előző bizottsági ülésen döntöttek a versenykiírásról. Ismerteti az 
előterjesztést és a kiírási feltételeket. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ez „irányár” és ezt jelezni kellene. A munka minősége is 
nagyon fontos lenne. Az ingyenes fakivágás, néha nagyon „drága”.  
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Szabó Csaba: Aki már rendelkezik a munkához szükséges engedéllyel, közterületen nem  
használhat gépi fűrészt. Aki engedélyt kap, szakvizsgát tesz. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem ért egyet, nem így tudja. 
 
Balogh György: A kosaras gallyazásnál óradíjat számítanak fel. Itt elkülönítést javasol. 
 
Szabó Csaba: A vállalkozók összedolgoznak, ezáltal tudják, hogy mi az árajánlat. Ez az 
árajánlat kötelezi mind a vállalkozót, mind a társvállalkozót. 
 
Wassné Jakab Júlia: Az 5 méter felett mindenképp kosaras kocsit kell hívni a gallyazáshoz, 
kivágáshoz.  
 
Hlavács Judit: Ha keretszerződésekről lesz szó, akkor minden vállalkozónak saját dolga a 
társvállalkozó megbízása. 
 
Csányi József: Egyetért ezzel a javaslattal. 
 
Lenkei György: Megemlíti, hogy vannak olyan fák, amik már erősen belenőttek az 
elektromos vezetékekbe. Erre utalás szerepel? 
 
Wassné Jakab Júlia: Tartalmazza a kiírás ezt is. 
 
Kovacsik Tamás: Az okozott kár nincs a kiírásban. Ezt javasolja betenni. 
 
Lenkei György: Nyitott kérdés, hogy az elektromos vezetékeknél a fa teljes benövése esetén 
mi történik.  
 
Wassné Jakab Júlia: Ha kérünk feszültségmentesítést, akkor 29 nappal előtte kell bejelenteni 
az ELMŰ-nek. Volt rá példa, hogy költségtérítés nélkül levágták. Az áramtalanítást végzi az 
ELMŰ egyébként.  
 
Csányi József: A kivágott fák sorsáról korábban beszéltek, miszerint a felaprítás után a 
Szociális Bizottság javaslatot tenne a szétosztásra. 
 
Wassné Jakab Júlia: Ez meg kell beszélni a vállalkozóval, mert mindkét esetben – fával vagy 
anélkül – más az árajánlat. 
 
Szabó Csaba: Egyedi megbízás alapján ezt el lehet dönteni, minden esetben. Tegnap a 
hulladékgazdálkodásról és a fűtéskorszerűsítésről egyeztetést tartottak. Ez a kérdés egyelőre 
legyen nyitott véleménye szerint. 
 
Kenessey Zoltán: A fa értékét jelölni kellene, rögzíteni kell a határozatban. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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23/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tendert ír ki a 
Göd városában végzendő fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 201.  évre az alábbi 
szempontok alapján.  

 
A jelentkező vállalkozók adjanak árajánlatot az alábbi munkálatokra: 

- fakivágás 5 m magasságig kosaras kocsi nélkül 
- fakivágás 5 m magasságig kosaras kocsival (amikor a fa kidöntésére vezetékek 

miatt nincs lehetőség) 
- fakivágás 5-10 m magasságig kosaras kocsival 
- fakivágás 10-20 m magasságig kosaras kocsival 
- fa gyökérzet eltávolítás 30 cm törzsátmérőig 
- fa gyökérzet eltávolítás 30-60 cm törzsátmérőig 
- fa gyökérzet eltávolítás 60 cm törzsátmérő felett 
- gallyazás kosaras kocsi nélkül max. 5 m magasságig (Ft/m3) 
- gallyazás kosaras kocsival (Ft/m3) 

    Az áraknak tartalmazniuk kell a levágott faanyag, lombozat, valamint az eltávolított    
     gyökérzet elszállítását is. 

Határidő: 2010. januári bizottsági ülés 

Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
9. napirendi pont Közterületi fakivágási kérelmek   
 
Wassné Jakab Júlia: Az előterjesztésben 7 db kérelem található, részletes indoklással. A 
helyszíni szemléken készült fotókat a kivetítőn bemutatja. 
 

- Zöldi Tóth Andrea (2132 Göd, Árpád u. 40.) kérelme: 
 

      Wassné Jakab Júlia: Javasolja a fák kivágását. 
 
Kenessey Zoltán: Gyökérrel együtt javasolja a kivágást. 
 
Wassné Jakab Júlia: Saját költségén vállalja az ingatlan tulajdonosa a kivágást. Gyökeres 
eltávolításnál az önkormányzatnak kell fizetni.  
 
Szabó Csaba: A gyökeret ki lehet venni, de nem javasolja, mert vannak olyan fák, aminek 
kihajt a gyökere és van, aminek nem. Javasolja meghatározni, hogy milyen fát ültessen a 
kérelmező. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van olyan kenőanyag, amivel be lehet kenni a gyökérzetet 
és nem hajt ki. 
 
Kenessey Zoltán: A járda egyenetlen, balesetveszélyes.  
 
Sipos Richard: Felvetése az ellenőrzés végrehajtása. 
 

Wassné Jakab Júlia: A fapótlások 6 havi időtartamra vannak kiadva. Ismeri a helyszíneket és 
az ellenőrzést is el szokta végezni. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

24/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Zöldi Tóth Andrea (2132 Göd, Árpád u. 
40.) sz. alatti lakos fakivágási kérelmét és annak indoklását elfogadja. A fakivágáshoz a 
tulajdonosi hozzájárulást pótlási kötelezettség mellett megadja. A pótlás határideje 2011. 
április 30. 
 
Határidő: 2011. április 30. 
 
Felelős:  Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   

 
- Stumpf Károly kérelme (Göd, Bocskai u. 26.)  

 
Wassné Jakab Júlia: Egyik fát sem javasolja kivágni. Gyönyörű fákról van szó. A kérelmezők 
a falevelekre hivatkoznak és a bejárat rendbetételének akadályára. Gallyazást javasol. A 
kérelmező a kivágás költségét nem vállalja. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Óvatos gallyazást javasol, a fakivágást nem. 
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy külön-külön szavazzanak: 
1. sz. határozati javaslat: a kérelmező nem vághatja ki a fákat. (6 „igen” szavazat) 
2. sz. határozati javaslat: veszélyes ágak levágása tavasszal. (5 „igen”, 1 „tartózkodás”) 
 
A bizottság tagjai fent részletezett szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

25/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Stumpf Károly (Göd, Bocskai u. 26.) 
fakivágási kérelmét nem fogadja el. A bizottság úgy dönt, hogy a veszélyes faágak 
levágása 2011. április 30-ig megtörténik. A gallyazás bonyolításával a környezetvédelmi 
előadót bízza meg a bizottság. 

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:   Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   
 
 

- Rezneki János (Göd, Fóti u. 6.) kérelme 
 
Wassné Jakab Júlia: Bármilyen fapótlást vállal a kérelmező.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Érdekes, hogy ez a hét fa pont most száradt ki. Az ingatlan közelében  
lévő bányánál a teherautók közlekedni fognak.  
 
Wassné Jakab Júlia: Időhiány miatt ezt az egy helyszíni szemlét nem tudta elvégezni. 
 
Kovacsik Tamás: A helyszíni szemle után a bizottság újra tárgyalja a kérelmet.  
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- Kürtössy Endre (Göd, Madách u. 3.) kérelme 

 
Wassné Jakab Júlia: A kérelmező teljes kivágást kér, mert a fák nagyon besötétítik az 
ingatlant. Gallyazást javasol a tető felett, de az egész fa kivágást nem. 

 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

26/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kürtössy Endre (Göd, Madách u. 3.) 
sz. alatti lakos fakivágási kérelmét nem fogadja el.  
A bizottság úgy dönt, hogy a tető feletti faágak levágása 2011. április 30-ig megtörténik. 
A gallyazás bonyolításával a környezetvédelmi előadót bízza meg a bizottság. 

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:  Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   

 
- Bíró Antalné (Göd, Vasút utca 35.) kérelme 

 
Wassné Jakab Júlia: A kérelmező ingatlanát leárnyékolja a az ingatlana előtt álló juharfa, 
emiatt magas a villanyköltsége. Javasolja a tavaszi gallyazást. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Bíró Antalné (Göd, Vasút utca 35.)  
sz. alatti lakos gallyazási kérelmét elfogadja. A bizottság úgy dönt, hogy a faágak 
levágása 2011. április 30-ig megtörténik. A gallyazás bonyolításával a környezetvédelmi 
előadót bízza meg a bizottság. 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:     Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   
 
 

- Telek Lászlóné (Göd, Mikes Kelemen u. 20.) kérelme 
 

Wassné Jakab Júlia: Saját maga által ültetett fákat szeretne kivágni, mást akar ültetni. 
 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

28/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Telek Lászlóné (Göd, Mikes Kelemen 
u. 20.) sz. alatti lakos fakivágási kérelmét és annak indoklását elfogadja. A fakivágáshoz 
a tulajdonosi hozzájárulást pótlási kötelezettség mellett megadja. A pótlás határideje 
2011 április 30.  
A bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót a pótlás ellenőrzésére. 
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Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:     Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   
 
 

- Lukács István (Göd, Pálya u. 1.) kérelme 
 
Wassné Jakab Júlia: A kérelmező 3 db nyárfa kivágását kéri, hivatkozva a vihar okozta 
ághullásra. A lehullott gallyak már ablakot is törtek be. A szomszédok is csatlakoztak a 
kérelemhez.  
 
Lenkei György: Ismeri a helyszínt, eddig 4 fa volt. A z egyiket a vihar kidöntötte, ezért 
félnek az itt élők. Helyszíni szemlét tartott. Ez a veszély, amit a kérelmező ír, valóban 
fennáll. Vagy új szemlét javasol, vagy elfogadni a kérelmet.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Bevizsgáltatás és a fagallyazás lenne a megoldás 
véleménye szerint. 
 
Szabó Csaba: Milyen szélirányú a helyszín? Javasolja a facsonkolást, tehát a 
lombkoronának az 1/3-os levételét. 
 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

29/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Lukács István (Göd, Pálya u. 1.) sz. 
alatti lakos kérelmével kapcsolatban a bizottság úgy dönt, hogy a 3 db nyárfát 
csonkoltatja, legkésőbb 2011. április 30-ig. A munka lebonyolításával a bizottság a 
környezetvédelmi előadót bízza meg. 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   
 
 
Lenkei György: Felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy az Erdész u. 6. sz. ingatlan előtt 
fakivágás ügyében tartson helyszíni szemlét, felolvassa a kérelmet. Felkéri továbbá arra is, 
hogy a Balassa utcában és a Rómaiak útjánál (Nemeskéri és Vasút út közti részen) az 
elektromos vezetékekben vannak a fák. 
 
Wassné Jakab Júlia: Szóban előterjeszti a telefonon jelzett kérelmet, miszerint a Duna Csárda  
parkolójában lévő 1 db fát szeretné kivágatni a kérelmező. 
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

30/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elutasítja Mohácsi Márton kérelmét, 
amely a Duna Csárda parkolójában lévő 1 db fa kivágására vonatkozik. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:     Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó    
 
 
10. napirendi pont: Egyebek: 
 

• „A közterületen történő dohányzás tilalmáról”szóló rendelet 
  megalkotása”                                                             

 
Kovacsik Tamás: Probléma, hogy a bizottság legutóbbi ülésén hozott határozati javaslatában 
200 métert javasoltunk megtartani az intézményektől, ez valóban nagy távolság, ezért a 
rendelettervezetben 20 métert javasolnak. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a belterületi különleges területeket (sportpályák, az ELTE 
botanikus kertje) a 3 §-ban beírni. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testület részére „a közterületeken történő dohányzás tilalmáról” szóló 
rendelet megalkotását a melléklet szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet-tervezet 
3. §.-a egészüljön ki a belterületi különleges területekkel.  
Felkéri a Jegyzőt intézkedjen arról, hogy  a tiltó táblákkal kapcsolatos költségek a 
Településellátó Szervezet 2011. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
Szabó Csaba: Javasolja az intézményekben a rendelet kifüggesztését.  
 

• Vasvári P. u.-i fasor ültetése 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Vasvári Pál utcában közterületen lévő 
vérszílva fák helyett 5 db gömb akácfa ültetését végezték el. Javasolja, hogy a 86,985,-Ft 
bizottsági keretből kerüljön kifizetésre. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

32/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága saját 
pénzügyi keretéből biztosítja a Vasvári Pál utcai fasor (5 db gömb akácfa) ültetésével 
kapcsolatos költségeket 86.985,-Ft értékben.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás KVB elnök 
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• Terv utcai járdákhoz tulajdonosi hozzájárulás. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Fényképeket mutat a Terv utcában egy ingatlan előtt készítendő 
járdaszakaszról. Véleménye szerint a közterület átalakításába kezdett a tulajdonos. Az utca 
széles, a járdát zöldfelülettel is ki lehetne alakítani, a jelenleg alkalmazott lekövezett 
megoldás helyett. A Beruházási Osztály határozati javaslatot készített.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul 
a Göd, Terv u. 31. számú ingatlan járda és a közút közötti területének térkővel történő 
burkolásához azzal, hogy a járda vonalától 0,50 m távolságra, legalább 1, 0 m 
szélességben, a járdával párhuzamosan növényzet ültetésére alkalmas zöld sávot  
kialakít ki kérelmező, a gépkocsi kocsibejáró és a szomszédos ingatlanhatár, a gépkocsi 
bejáró és a személybejáró, valamint a személybejáró és a vasbeton lámpaoszlop között, a 
bejáróktól és a lámpaoszloptól 50-50 cm távolságot elhagyva.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 

• Oázis lakópark járda építések 
 
Bertáné Tarjányi Judit:  Képeket mutat az Oázis lakóparkban egy ingatlan előtt épülő 
járdaszakaszról. A tulajdonosnak 80 eFt kárigénye van az önkormányzattal szemben.  
 
Kovacsik Tamás: Ez építéshatósági ügy. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ezt jelezte az Építéshatóságnak, de Ők azt mondták, hogy nem 
tartozik a hatáskörükbe. 
 
Kovacsik Tamás: A problémákról pontos információt kér, előterjesztéssel és helyszíni 
bejárással. 
 

• Fasor telepítési javaslat 
 
Szabó Csaba: Javasolja a Felsőgödről az OVIT felé kivezető úton mezőgazdasági területek 
vannak, ide fasor telepítését javasolja mindkét oldalra.  
 
Popele Julianna: Az említett területen közművek helyezkednek el. Javasolja az egyeztetést. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslattal egyetért. A DMRV-vel is egyeztessünk, mert ezt a 
nyomvonatlat érinti közmű.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A fasor telepítésnél az a gond, hogy a fákat az ültetés után is 
gondozni kell, a száraz napokon a telepítés után locsolni kell.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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34/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy a Beruházási Osztály bevonásával kérjen a 
közútkezelőtől engedélyt a fasor kialakítására, közműegyeztetéssel a Felsőgödről az 
OVIT felé kivezető útszakaszt érintően. A fák vásárlásának és kiültetésének költségét a 
városi környezetvédelmi alap terhére végezzék el. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
               Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
 

• Volt kenyérgyár épületének fosztogatása 
 
Csányi József: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rákóczi úton lévő, volt pékség épületét 
fosztogatják. Erről a tényről lakossági megkeresésből értesült. Az ott élők a rendőrséget már 
értesítették. Kéri a bizottságot, hogy a rendőrséget kérje fel a helyszíni szemlére. 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság a jegyzőt kérheti fel a szükséges intézkedés megtételére. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

35/2010.(XII.01.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
jegyzőt, hogy a rendőrséget értesítse a Rákóczi úton lévő volt kenyérgyár épületének 
kifosztásáról és erről az ingatlan tulajdonosát is tájékoztassa a helyzetről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, VKB elnök 
 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztassa a bizottságot, hogy Kenessey Úr most az ülésen javaslatait 
leadta. Ezek tárgyalásához szükséges előterjesztés és határozati javaslat is. A következő 
ülésen külön napirenden lehet tárgyalni. Egyébként a témákkal kapcsolatban elmondja, hogy a  
városi költségvetés fő számait meg kell várni, mert a jelenlegi gazdasági helyzet megkívánja, 
hogy csak akkor tervezhetünk, ha ezeket ismerjük. 
 
Kovacsik Tamás bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf.  
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető       VKB elnök 


