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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2010. november 3-i munkaterv szerinti ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Lenkei György tag) 
 
Kovacsik Tamás elnök köszönti az új bizottság tagjait és a jelenlévőket. Elmondja, hogy a 
bizottság 4 tag képviselőből és 3 külsős tagból áll. A bizottság alelnöke Szabó Csaba, aki 
eddig a Környezetvédelmi Bizottság elnöke volt. Képviselő tagok még Lenkei György és 
Csányi József. Külsős bizottsági tagok Balogh György és dr. Mödlingerné Kovács Éva, akik  
korábban szintén a Környezetvédelmi Bizottság tagjai voltak, valamint Nagy Károly, aki 
eddig a Városfejlesztési Bizottság külsős tagja volt. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy 
mutatkozzanak be, mondjanak egy pár szót magukról.  
 
Lenkei György tag megérkezett. 
 
Ezt követően megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok mind a heten jelen vannak. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Nagy Károly tag még nem tette le esküjét, ezért a mai ülésen 
még nem szavazhat. 
 
 Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott anyagokat. Jelzi, hogy az 
„Egyebek”-ben öt új anyag érkezett. Kéri, hogy jelezzék megjelentek, amennyiben az 
Egyebek napirend alatt új témát vetnének fel. 
 
Kenessey Zoltán és dr. Mödlingerné Kovács Éva jelzi, hogy az egyebek napirendi pontnál 
van hozzászólásuk. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a meghívóban a 10., 11. és a 13. pontként szereplő 
napirendeket először tárgyalni, tekintettel a megjelent vendégekre. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” (1 fő nem szavazott) egyhangú szavazattal elfogadják 
fenti elnöki és főépítészi javaslatot és az alább felsorolt napirendi pontokat, a tárgyalási 
sorrend megváltoztatásával. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Kutner Olga (2131 Göd, Jávorka u. 13.) - beadványa  
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                             (kiküldött anyag 14-15. oldala) 
2. Közterület rendezési terv – Jávorka utca 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                    (kiküldött anyag 18-21. oldala) 
 3. Hatástanulmány – Lovarda 
     Előterjesztő:  Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                  (ülés előtt kiosztott anyag 3-14. oldala)                       
4. Kerékpárút és a Pázmány Péter utca javítása 
     Előterjesztő:  Bertáné Tarjányi Judit főépítész, Lévay Zoltán Beruh. ea.(kiküldött anyag 16-17. oldala) 
5. Helyi Építési Szabályzat (kiegészítés, hibajavítás) 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész   (kiküldött anyag 1. oldala) 
6. Vasút u. – Ady u. – Terv u. közötti szakaszon található nyárfák gallyazása 
    Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  (kiküldött anyag 2. oldala) 
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7. Nemeskéri parkerdő és Maros u. határán található platánsor állapotának felmérése  (kiküldött 3. oldala) 
    Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
8.Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenyeztetése (kiküldött anyag 4. oldala) 
   Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
9. Suskó Jánosné (2131 Göd, Kossuth köz 6.) – fakivágási kérelem 
   Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   (kiküldött anyag 5. oldala) 
10.Berényi István (2132 Göd, Kolozsvári u. 58.) - kérelme  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     (kiküldött 6-7. oldala és ülés  
                                                                                                                                 előtti anyag 1-2. oldala)  
11.Siegler Péter (2132 Göd, Turista u. 7.) – kérelme 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök    (kiküldött 8-9. oldala és  
                                                                                                                                ülés előtti 1-2. oldala) 
 12. Duma-Molnár Noémi (2132 Göd, Teleki Pál u. 44/a.) – kérelme  
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                     (kiküldött 10-11. és ülés előtti  
                                                                                                                                 anyag 1-2 oldala) 
13.Lantai György (2132 Göd, Klára u. 29.) – kérelme 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök              (kiküldött 12-13. és ülés előtti  
                                                                                                                                anyag 1-2. oldala)                                                     
Egyebek:  
14. Szakáts kerti horgásztó használati joga 
      Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    (ülés előtti anyag 15-18. oldala) 
15. Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Szervezetének – kérelme (ülés előtti anyag 19-22. oldala) 
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
16. Gödi Kertbarát Klub - kérelme 
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                                       (ülés előtti anyag 23-24. oldala) 
17. 70/2010.(IX.20.) sz. VFB határozat visszavonása 
      Előterjesztő:  Kovacsik Tamás VKB elnök                                     (ülés előtti anyag 25. oldala)  
18. kk. Németh Zoltán kérelmével kapcsolatos információk  (ülés előtti anyag, külön lap) 
      Előterjesztő:  Kovacsik Tamás VKB elnök 
19. Szakáts kert (természetvédelmi kezelési terve)    (ülés előtti anyag 26. oldal) 
     Előterjesztő:  dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag 
20. Göd, Kádár u. 7. sz. ingatlan ügye 
      Előterjesztő: Kenessey Zoltán 
21. Göd, Guttenberg u. 5. 
      Előterjesztő: Csányi József VKB tag 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. napirendi pont: Kutner Olga beadványa 

 
Kovacsik Tamás: A beadvány írója két javaslatot tett a lakosság részéről. Közterületen lévő 
dohányzással kapcsolatban felmerült az a probléma, hogy a Piarista Iskola diákjai a Jávorka 
utcában dohányoznak. E miatt csikkek és eldobált szemét található, melyet alkalmanként 
eltakarítanak. A kérelmező javaslata egy rendelet kidolgozása, mely 200 méteres körzetben a 
dohányzást tiltaná az oktatási és egészségügyi intézmények közül.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kérelemmel kapcsolatban készített határozati javaslatokat, melyet a 
kivetítőn bemutat.   
 
Szabó Csaba: Javasolja meghallgatni e témában az iskola igazgatóját. 
 
Guba András (Piarista iskola igazgatója): Nem tagadható, hogy az iskolához köthető ez a 
panasz. Megjegyezni kívánja, hogy a szünidőben is volt szemetelés, ez nem az iskola 
növendékeinek felróható. A tanári felügyeletet megerősítik. 5 éve volt egy kísérlet, hogy 18 
éven felülieknek kijelölt helyen engedélyezett volt a dohányzás, de ez sem vezetett 
eredményre. A kerítés megfelelő elkészülte és a portaszolgálat beindítása folyamatban van. 
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Lépéseket tesznek a probléma orvoslására. A meghozni kívánt rendeletet jónak tartják, de a 
szankcionálás kulcsfontosságú lesz.  
 
Dr. Fekete Károly (BME adjunktusa): Szeretné elmondani, hogy az iskola olyan gyermekeket 
nevel, hogy fontos társadalmi érdek az iskola működése.  
 
Kovacsik Tamás: A bizottság mindig is támogatta az iskola működését. 
 
Csányi József: Egyetért a főépítész határozati javaslataival. 
 
Kutner Olga: Nem ez az egyetlen iskola, ahol ez probléma. Vácon az iskola területén belül 
oldják meg, kijelölt hellyel a dohányzást. Ezt itt miért nem lehet megoldani? 
 
Kenessey Zoltán: A rendelet megszületése után ne az iskolát büntessük, ezzel nem jó célt 
szolgálnánk. 
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az első határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

1/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy az Önkormányzat tiltsa meg a dohányzást közterületen az alábbi 
ingatlanok 200 méteres környezetében 
 Gyermekintézmények, oktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) 
 Játszóterek 
 Belterületi különleges területek 
 Egészségügyi intézmények 
 
A bizottság felkéri a jegyzőt a rendeletalkotásra. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Kovacsik Tamás: A második javaslata a kérelmezőnek a Budapesti Műszaki Egyetem  
kikötőengedélyének visszavonásával kapcsolatos. Az önkormányzat egész éves tulajdonosi 
hozzájárulást azzal a feltétellel adott a stég működtetéséhez, hogy az egyetem evezős ifjúsági 
klubbot hoz létre. Ez a mai napig nem sikerült. Továbbá kérte az egyetemtől a stégre 
kiköthető hajók lajstromszámát, de az önkormányzat ezt sem kapta meg. E miatt szeretnénk a 
stég működési engedélyét felülvizsgálni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az egyetem nem közforgalmú kikötő létesítésére kapott engedélyt, 
viszont így üzemelt. Engedély nélküli vendéglátást folytató 2 db katamaránt látott a 
helyszínen, amit a partról egy csak belterületen használatos elektromos kábellel üzemeltettek, 
ez tiltott és balesetveszélyes, miután önkormányzati területen vezet át, az esetleges 
balesetekért az önkormányzatot vonhatják felelősségre. A kikötési engedéllyel rendelkező 
hajók listáját ígérték, hogy megküldik. Ígéretet tettek még a stég kitáblázására is.  
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Eddig sem a listát, sem a mechanikai lezárást nem végezték el.  A BME 1 db úszómű 
létesítésére kapott engedélyt, ezzel szemben 2 db kikötőt működtet. A BME előtti terület 
önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat megtilthatja az átjárást. 
 
Dr. Fekete Károly (BME adjunktusa): Az evezős sport közel áll hozzá, 30 évig evezett, 14 
évig volt a BME evezős klubjának elnöke. Szándékukban volt az evezős klub működtetése. A 
klub nem szűnt meg, szünetelt valóban, mert Pető Tibor a klub vezetője a polgármesteri 
választással foglalkozott. Kb. 20 db hajó került a telepre, mely a műszaki egyetem tulajdona. 
A III. kerületi kajak-kenu bázis felszámolása megtörtént, ezért itt Gödön, ezen a helyen 
szeretnék az egyesületüket működtetni. A motorcsónakokra reagálva elmondja, hogy a Duna 
szélessége lehetővé teszi, hogy mindenki a megfelelő közlekedéssel használja és gyakorolja a 
különféle sportokat. Az önkormányzat azt kérte, hogy egy embert rúgjon ki, ennek a kérésnek 
eleget tett a vita elkerülése érdekében. Lajstromszámmal kapcsolatban elmondja, hogy leadott 
egy listát. Kértek egyéb adatokat is, de ehhez a hajó tulajdonosok nem adták hozzájárulásukat. 
A listán szerepelt a hajó színe, mérete, neve a beazonosításhoz. Táblákat helyeztek ki és egy 
kaput is kiraktak. A vendéglátói tevékenységet megtiltotta, 24 órás területőrzést nem tud 
biztosítani. Többségében vízisport, tehát kajakozás, kenuzás lesz a területen. A kikötőre a 
használati engedélyt a vízügyi hatóságtól megkapták. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A listára visszatérve, valóban kapott egy listát, melyen nem volt 
szám. A hajók száma nem személyes adat, ez beazonosításra szolgál. Az önkormányzat nem 
áll perben ezzel kapcsolatban magánszeméllyel szemben, a közlekedési hatósággal van 
bírósági eljárás. Javasolja, hogy fenti kérdések megnyugtató módon kerüljenek rendezésre. A 
hajólista és a lejáratok, egyéb egyeztetésekre javasolja végső határidőnek a  2011. márciusát.  
 
Kovacsik Tamás: Kérdése dr. Fekete Károlyhoz, hogy a márciusi határidő betartható-e, addig 
a listát és lajstromszámokat megkapja a bizottság?  
 
Dr. Fekete Károly: Márciusban visszatérhetünk a témára. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy márciusban már tiszta lappal induljon a parti szakasz ügye, 
ezért 2011. január 31. legyen a határidő.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Üdvözli a kézi hajtányos hajózást, de miért szükséges 2 
betonlejáró? A tulajdonosi hozzájárulást miért nem kérték meg? A frissen lebetonozott 
lejáróra nincs engedélyük, ezt saját hatáskörben miért intézték? 
 
Dr. Fekete Károly: Ez a Duna-mederben van. Tegnap még nem látott ott új betonozást. Nem 
tudja milyen betonozásról van szó.  
 
Kovacsik Tamás: Februári bizottsági ülésen tárgyaljuk. Köszönettel vettük a Kutner Olga 
javaslatai, de felhívja figyelmét a levelében foglalt apró „elírásokra” és a vicces 
megjegyzésre, kéri, hogy a jövőben ettől tartózkodjon. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

2/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2011. 
február hónapban tartandó bizottsági ülésén visszatér a BME stéghasználatára és a 
területtel kapcsolatos problémák végső tisztázására. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
  
2. napirendi pont: Közterület rendezési terv – Jávorka utca 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előterjesztést. Az iskola a terepet rendezni kívánja, ehhez 
benyújtott a tervezőjük vázrajzokat. A részlet és alaprajz megtalálható, de a szöveges leírás 
nem érkezett be. Ennek pótlását kéri.  
 
Kovacsik Tamás: Az Önök által tervezett járdarész nem ér össze a korábban megépült 
feljáróval. Az volna a kérés, hogy lehetséges a járda meghosszabbítása, kiküszöbölve azt, 
hogy kimaradjon egy rész.  
 
Guba András (Piarista iskola igazgatója): Erre a kérdésre nem tud válaszolni. A jövőben kéri 
a bizottsági meghívókat és anyagokat, amennyiben az az iskolát érinti. 
 
Dr. Fekete Károly (BME adjunktusa): Mint szomszéd a hozzájárulást megadja, de a 
vízelvezés problémája fennáll. 
 
Kovacsik Tamás e témát levette a napirendről a problémák tisztázásáig.  
 
 
3. napirendi pont: Hatástanulmány – lovarda 
 
Kovacsik Tamás: Ülés előtt kiosztott anyag 3-14. oldalán található. A 070/31. hrsz-ú ingatlant  
jelenleg is lovaglásra használják. Sátor kiépítésére kértek engedélyt. Az építtető birtokközpont 
kialakításra adott be a későbbiek során kérelmet. A Tervtanács felhívta a figyelmet a 
városrendezési hatástanulmány elkészítésére. Ez a tanulmány elkészült, a bizottság elé tárták. 
Tisztázandó kérdések a tanulmányban az elő és oldalkert, a vízelvezetés. Ezt saját területen 
kell majd megoldani. A hatástanulmányban szerepel, hogy elektromos áramot nem kívánnak 
bekötni. Ez hogyan működhet a gyakorlatban? További kérdés még a trágya-tárolás és a 
hulladéktárolás. A Tervtanács előírta, hogy a ponyva zöld színű legyen. Javasolja, hogy a zöld 
megfelelő árnyalatát válasszák a sátor-építésnél.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ellentmondás van a trágyatárolással kapcsolatban a földhivatali 
kérelem és a tanulmány közt. A helyszínrajz nem egyezett meg a hivatalos helyszínrajzzal. 
Ezt becsatolták, viszont az épület és a vízelvezetések nincsenek bejelölve. Az áramot 
beköthetik, nincs tiltva. Javasolja a tervezőnek a kiegészítést. A Helyi Építési Szabályzat a 
birtokközpontra 500 méteres minimum távolságot ír elő. A hatástanulmány elfogadásakor a 
Képviselő-testület ettől eltérhet és engedélyezheti.  
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Javasolja a hiányosságok pótlását a testületi ülésig. A Tervtanács javasolta a fák ültetését, így 
a Pesti út felől nem lesz látható a sátor. A 10 méteres előkertet is rendezni kell. Tisztázandó a 
parkolási rend az elő és oldalkert. Szükséges a földegyenleg kérdésének tisztázása is. A 
birtoktest és birtokközpont létesítés  megfelel az országos szabályoknak. 
 
Kovacsik Tamás: A hulladékkezeléssel kapcsolatban kérdése, hogy a szállítást ki végzi, 
milyen módon, milyen időközönként kerül a hulladéktelepre?  
 
Dr. Gergely Tamás (építtető): Tréningközpontot szeretnének létrehozni.  A sátorban ló-, és 
lovasképzés folyna. Folyamatosan lótartást nem terveznek ezt megoldják a környékbeli 
lovardákban. A hiányosságokat a tervező átvezeti. A sátor színében egyeztetnek majd. A 
tevékenység vízigényes, a pályát locsolni kell, ciszternával oldják meg. A világítást nem 
tervezték, de az előírások betartásával majd átgondolják és átdolgozzák a tanulmányt.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az EU-s szabályokat pontosan be kell tartani, mert az ÁNTSZ 
is beleköthet.  
 
Kovacsik Tamás: Megkérjük a tervezőt, hogy a főépítésszel vegye fel a kapcsolatot a 
hiányosságok átvezetése tárgyában. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

3/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elviekben javasolja a 07/31 ingatlanra a birtokközpont kialakításáról szóló 
Városrendezési hatástanulmány elfogadását, amennyiben az elő- és oldalkert mérete, a 
közművek és közműpótló berendezések, így különösen a csapadékvíz elvezetés és a 
hulladékkezelés kérdése megnyugtatóan tisztázódik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Főépítész 
 
 
4. napirendi pont: Kerékpárút és a Pázmány Péter  utca javítása  
 
Lévay Zoltán (beruházási előadó): A rendkívüli esőzések kapcsán a lezúduló víz a  Pázmány 
P. utcánál a kerékpárút alatt mintegy 40 cm mély árkot mosott ki a rézsűből. Az út 
burkolatlan, keskeny balesetveszélyt jelent a szemétszállító autóra és az ott közlekedőkre 
egyaránt.A rézsűmegerősítést terméskőrakattal végeznénk. A munkálatok költségbecslése 571 
ezer Ft. Pénzügyi forrás javaslata: a 2011. évi költségvetés terhére.  
 
Kovacsik Tamás: Rendkívül balesetveszélyes az útszakasz, minél előbb el kell végezni a 
helyreállítást.   
 
Balogh György: A hulladékszállító autó közlekedése is veszélyeztetve van. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kerékpárúton közvilágítás sincs, az alámosódott betonkeretek 
balesetet okozhatnak. Az ügy nagyon sürgős.  
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A bizottság tagjai 6 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

4/2010. (XI.03.) 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 
biztosításának forrásmegjelölésére a bizottság felkéri a jegyzőt és az alpolgármestert. 
 
 Felelős: jegyző, beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
Kovacsik Tamás: Felkérjük az alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az útjavítással 
kapcsolatban a polgármesterrel, és tegyenek javaslatot a fedezetre.  
 
Az előző napirendre visszatérve elmondja, hogy biztosan nem kérte dr. Fekete Károlytól  
valamelyik alkalmazottjának az elbocsátását, ezt visszautasítja.   
 
Szünet 
 
5. napirendi pont: HÉSZ (kiegészítés, hibajavítás)  
  
Nincs jelen dr. Mödlingerné Kovács Éva tag. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Településszerkezeti Tervben narancssárgával jelölte a 
„kertvárosias” lakóterületet. Becsatolta a határozatokat. 3110 m2 eladásra került a testület 
által 2005-ben. A szerződés már nem került a testület elé. A vevő a 33 mFt-os vételárat 
befizette még 2005-ben. A földhivatal nem jegyezte be az új tulajdonost, hiányosságok miatt. 
 
Dr. Möldingerné Kovács Éva visszajött. 
 
A vételár azóta is itt van az önkormányzatnál a terület nincs bejegyezve a tulajdonos részére. 
Megoldás lenne a Szabályozási Terv kidolgozása a területre. Ahhoz, hogy a terület normális 
módon beépíthetővé váljon, még több dolog tisztázandó. Javaslata, hogy az önkormányzat ne 
fizesse vissza a vételárat, hanem a beépítés lehetőségét biztosítsa. Ehhez meg kell kezdeni az 
elsőkörös véleményeztetési eljárást, a TSZT–hez kell igazítani, ezért a tulajdonosokkal 
szükséges az egyeztetés. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

5/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a HÉSZ módosításának és a - 2-sz főút – városhatár - Pozsonyi utca –Ilka köz - 
Szabályozási Tervének - véleményeztetési eljárásának megkezdését. 
 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Vasút u. – Ady Endre u. – Terv utca közti szakaszon a nyárfák gallyazása 
 
Wassné Jakab Júlia: Ismerteti az előterjesztést. A törékeny gallyak balesetet és károkat 
okozhatnak. 
 
Szabó Csaba: Korábban már volt a viharkárokból probléma. Az útpadka felőli nyárfasort 
kellene csonkolni, nem kivágni a fákat. Ez nem jár túl nagy költséggel.  
 
Dr.  Pintér György: Az elhangzott információk alapján, ha a gyökere nyomja az úttestet, 
akkor indokolt lenne a fakivágás is.   
 
Kenessey Zoltán: A múlt évben itt már 8 fát kivágtak. Javasolja, hogy a vizsgálják meg, hogy 
melyik fákat kell szükségszerűen kivágni.  
 
Csányi József: A fákat, ha kivágják, akkor a TESZ-nél felvágni és azután a rászorulóknak 
szétosztani. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja felmérni a fakivágás költségét és az árajánlat bekérését. 
Amennyiben elegendő a csonkolás, akkor erre is árajánlatot kell kérni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem javasolja a kivágást, mert a pótlást nem látja 
biztosítottnak, pedig a törvény ezt írja elő. Ki ad a pótlásra garanciát? 
 
Nagy Károly: Meg kellene nézni erre vonatkozóan az erdészeti hatóság hatáskörét. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Erre nincs hatáskörük. Két helyrajzi számon van a tárgyi terület. 
 
Kovacsik Tamás: Következő ülésre készüljön el a felmérés és a környezetvédelmi alap terhére 
az árajánlatokat bekérni. 
 
Lenkei György: Mi a helyzet azokkal a fákkal, melyeknek a gallya belelóg az elektromos  
vezetékekbe?  
 
Jakab Júlia: Ez minden utcában probléma. Az ELMŰ felé a lakossági bejelentéseket 
továbbítani szokta. Az ELMŰ-nek is egy bizonyos kerete van erre. A levágott gallyak ott 
maradnak és ennek elszállítása is igen nagy költséggel jár. Önrakodó, nagy térfogattal bíró 
szállító autóra van szükség. Jelenleg e tevékenység alvállalkozónak van kiadva.  
 
Szabó Csaba: Bizottsági határozat született korábban a gallyazásra, amik a legszükségesebbek 
és a gépkocsikat veszélyeztetik. 
 
Kenessey Zoltán: Felmérést kell készíteni Göd városára vonatkozóan.  
 
Lenkei György: A képviselő jelezze a körzetében a problémát. 
 
Dr. Pintér György:  Problémát jelentenek még a járdákra belógó gallyak. Erre is megoldást 
kellene találni. 
 
Wasné Jakab Júlia: Javasolja beépíteni a most készülő környezetvédelmi rendeletbe a 
problémák orvoslását.  
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Dr. Pintér György: Érdemes lenne komplex módon végiggondolni, vagyis a levágott ágak, 
gallyak felhasználást vegyes tüzelésű rendszerben az intézményekben.  
 
Kovács László: Közterületen lévő fák gallyazása Vácon úgy működik, hogy egy 3 tagú brigád 
végzi, akik állományban vannak. Ezt nálunk is kialakíthatnák. Az áramszolgáltató a törvény 
szerint bármikor, szakszerűtlenül is gallyazhat. A károkért minden esetben az önkormányzat a 
felelős.  
 
Csányi József tag távozott. 
 
Kovacsik Tamás: A következő költségvetésnél javaslatot teszünk külön-külön 
környezetvédelmi és városfejlesztési alapra. Javasolja a helyszíni szemlét dr. Mödlingerné 
Kovács Éva és Wassné Jakab Júlia részvételével. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

6/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót és dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tagot, hogy a Vasút u. 
– Ady Endre u. – Terv utca közti szakaszon a nyárfák gallyazására vonatkozó felmérést 
végezzék el, és kérjenek olyan árajánlatokat, ami a levágott gallyak elszállításának 
figyelembevételével vannak megállapítva. 
 
Határidő: Következő bizottsági ülés 
Felelős: Wassné Jakab Júlia Környezetvédelmi előadó 
 
 
7. napirendi pont: Nemeskéri parkerdő és Maros utca határán található platán sor 
állapotának felmérése  
 
Wassné Jakab Júlia: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szeretné országos védettségűvé nyilváníttatni a platánsort. 
Javasolja a bevizsgálást. 38 db fáról van szó. 
 
Szabó Csaba: Javasolja a vizsgálat előtt a bejárást, ezen Ő is szeretne részt venni.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy ne a 10 %-ot vizsgáltassák be, hanem szükségszerűen 
rendeljék meg a bevizsgálást. Ennek költségét a környezetvédelmi alapból javasolja kifizetni. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

7/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy a Nemeskéri parkerdő platánsorának szükség szerinti 
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felmérését végeztesse el, mintavételes, hangfrekvenciás diagnosztizálását rendelje meg. A 
munka elvégzésének pénzügyi forrási a költségvetésben szereplő környezetvédelmi alap. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 
8. napirendi pont: Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenyeztetése 
 
Wassné Jakab Júlia: Igen nehézkes a gyakorlatban az árajánlat kérés. Ezért javasolja a 
versenyeztetést. 
 
Kovacsik Tamás:  A szempontrendszer kidolgozását kéri a bizottság 2011. januári ülésére. 
 
 
9. napirendi pont: Suskó Jánosné (2132 Göd, Kossuth köz 6.) közterületi fakivágási  kérelme 
 
Wassné Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti közterületen szeretne két gyümölcsfát 
kivágatni. A fák kb. 4-6 évesek.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 

8/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Suskó 
Jánosné (2132 Göd, Kossuth köz 6.) fakivási kérelmét és annak indoklását elfogadja. A 
fakivágáshoz tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal a feltétellel, hogy a kijelölt 
közterületen 4 db magyar kőris fát ültessen, a csatolt helyszínrajz szerinti területen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 
10. napirendi pont: Berényi István kérelme 
 
Dr. Pintér György: Mint körzeti képviselő gondolkodott a lakó, pihenő övezetek 
kialakításában. 
 
Lenkei György: Ez az út átmenő forgalmat bonyolít, gyűjtőút, itt a 40-es és 30-es tábla 
kihelyezésére van lehetőség. 
 
Lévay Zoltán: A rendezési tervben szerepelnek majd a lakóövezetek, erről egyeztetést 
folytatott a főépítésszel. A Kolozsvári út gyűjtőutcának létesült, ha a Duna utcán valamilyen 
gond van, akkor erre terelődne a forgalom. A 30-as és 40-es táblák kihelyezése indokolt.  
 
Nagy Károly: Ott lakóként elmondja, hogy fontos lenne a táblák kihelyezése után erősen 
indokolt lenne a sebességmérős rendőri ellenőrzés. 
 
Kovács László: Az egyirányúsítás a végső megoldás. A trafipaxos ellenőrzés valóban 
indokolt, de a forgalomlassító kihelyezése is az lenne.  
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Szabó Csaba: Mennyibe kerül egy tábla kihelyezése? 
 
Lévay Zoltán: Kb. 45 eFt.  
 
Szabó Csaba: Ez 14-el felszorozva már kiteszi a forgalomcsillapító megépítését.  
 
Dr. Pintér György: Érdemes a forgalomlassító kiépítés előtt a lakossági hozzájárulás 
beszerzése.  
 
Szabó Csaba: Javasolja a keresztutcáknál a forgalomlassító kiépítését, akkor nem kell 
lakossági hozzájárulás sem.  
 
Kovacsik Tamás elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

9/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási Osztályt arra, hogy a bizottsághoz érkezett lakossági kérelemre tekintettel 
mérjék fel, hogy a Kolozsvári úton forgalomlassítót hová lehet kihelyezni.  
 
Határidő: következő bizottsági ülés 
Felelős: Beruházási Osztály   
 
 
11. napirendi pont: Siegler Péter (2132 Göd, Turista utca 7.)  kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a Beruházási Osztály feljegyzését, amely a kérelemben foglalt 
problémára vonatkozik. Javasolják a komplex kezelést a Toldi és a Verseny utca vízelvezetési 
problémájával együtt. A megfelelő megoldás a méretezett vízelvezetési és útépítési tervek 
alapján készülhet el. A tervezési díjra vonatkozó előirányzatot a 2011. évi költségvetési 
javaslatban a Beruházási Osztály szerepeltesse. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

10/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
lakossági kérelemre tekintettel felkéri a Beruházási Osztályt, hogy a Turista utca – Toldi 
utca – Verseny utca vízelvezetési problémájának megoldását dolgozza ki.  
 
A megvalósításhoz szükséges méretezett vízelvezetési és útépítési tervek tervezési díjaira 
vonatkozó tervezési díjat szerepeltesse a Beruházási Osztály a 2011. évi költségvetési 
javaslatai közt.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
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12. napirendi pont: Duma-Molnár Noémi (2132 Göd, Teleki Pál u. 44/a.)  kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Elmondja a Beruházási Osztály e témában írt előterjesztését, mely szerint: 
„A Teleki Pál 44. szám előtti földes út erősen lejtős, az idei nagy  esőzés miatt kimosódás 
keletkezett.  A Beruházási osztály 2010. október 28-án a 1-124-92/2010. számon megrendelte 
a szükséges munkálatok elvégzését, melynek befejezési határideje 2010. november 5.” 
Tehát a probléma megszűnt. 
 
13. napirendi pont: Lantai György (2132 Göd, Klára u. 29.) kérelme 
  
Kovacsik Tamás: A beadvány tárgyalására már nincs szükség, mivel a Klára utca szilárd 
burkolattal történő ellátása és annak műszaki átvétele 2010. aug. 16-án megtörtént.  
 
14. napirendi pont: Szakáts-kerti horgásztó használati joga 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Mint azt az előterjesztésben is szerepeltette a horgásztóhoz kötődő 
halászati jog az önkormányzatot illeti meg, ezért javasolja a bérlők és a Horgászegyesület 
közötti jogvita rendezését.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

11/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy az Önkormányzat a bérleti szerződést (Szakáts-kert) a tó halászati 
jogával egészítse ki és felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi bizottságot a 
szerződés-módosítás tárgyalására. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
15. napirendi pont: Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének  – kérelme 
kettőskereszt állítására 
 
Kovacsik Tamás: Az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel a kérelem a statikai véleménnyel 
együtt. Tavaly is felállításra került a Kincsem parkban, idén is ugyanarra a helyszínre szeretné 
a szervezet elhelyezni az adventi időszakban. Javasolja méltányosságból a 
közterülethasználati díj megfizetése alóli mentesítést.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „nem” (1 nem szavazott) szavazati aránnyal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

12/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének a gödi 
Kincsem parkban (Iván Kovács László szobor és a 2-es főút közti szakaszon) – 2010. 
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november 25-től 2011. január 09-ig tartó időszakra - 2,5 méter széles és 5 méter magas 
„kettőskereszt” felállítását, a kérelmükhöz csatolt statikai vélemény alapján.  
A bizottság javasolja a közterülethasználati díj méltányosságból történő elengedését.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
16. napirendi pont Gödi Kertbarát Klub kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kérelem a 2131 Göd, Erdész u. 1/a. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra vonatkozik, mely a klub telephelye és a bérleti szerződés 2010. december 31-én 
lejár.  
 
Lenkei György: Nem lakás céljára szolgáló építmény, ezért a szociális bizottság hatáskörébe 
tartozik az ügy. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

13/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy a Gödi Kertbarát Klub 2010. október 28-án kelt kérelmét a Szociális 
Bizottság tárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
17. napirendi pont 70/2010. (IX.20.) sz.  VFB határozat 
 
Kovacsik Tamás: A határozatban felsorolt munkákra nem volt keret a költségvetésben, ezért  
bizottsági keretből lett finanszírozva. Időközben megállapítást nyert, hogy a költségvetésből 
finanszírozható. Ezért a határozat visszavonását javasolja és a következő ülésen a 
határozatban szereplő 482.500,-Ft felhasználásáról dönt a bizottság.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Támogatja ezt a gondolatot, de ha a tervezett munkálatok a 
környezetvédelmi alapból megoldhatóak, akkor a kerékpárút helyreállítására fordítható lenne 
ez az összeg. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 

14/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
visszavonja a 70/2010. (IX.20.) sz.  VFB határozatot. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: VKB elnök 
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18. napirendi pont: k.k. Németh Zoltán (2131 Göd, Kincsem u. 23. sz.) kérelemével 
kapcsolatos információk 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti Juhász Károly építéshatósági előadó 2010. október 29-én kelt 
tájékoztatását az üggyel kapcsolatban. 
 
19. napirendi pont Szakáts kert (természetvédelmi kezelési terve) 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ismerteti az előzményeket. Bérleti szerződéshez mellékelték a 
természetvédelmi kezelési tervet, ekkor észlelte, hogy nincs testületi határozat magára a tervre 
vonatkozóan. Kérése, hogy továbbítsa a bizottság a testület felé. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” (1 nem szavazott) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

15/2010. (XI.03.) sz. VKB határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szakáts-kert természetvédelmi kezelési 
tervét és annak végrehajtási utasítását.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: VKB elnök  
 
20. napirendi pont: EGYEBEK 
 

• Kenessey Zoltán: Márkus Lászlóné kérelmét tolmácsolja, mely a vízelvezetésre 
vonatkozik a Göd, Kádár u. 7. sz. előtt. 

 
Kovacsik Tamás: Felkérjük a Beruházási Osztályt a helyszíni szemlére. 
  
 

• Csányi József: Göd, Guttenberg u. 5. sz. előtt található egy fa, amely gallyazásra 
szorul véleménye szerint.  
 

Kovacsik Tamás: Felkérjük Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy tartson 
helyszíni szemlét e tárgyban.  
 
Kovacsik Tamás bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf.  
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető       VKB elnök 


