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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. április 7-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal
hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen Szabó Csaba)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6
tag jelen van.
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és elmondja, hogy javasolja új napirend
felvételét, mely a Kossuth tér növényzetével kapcsolatos.
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi
pontokat.
Napirendi pontok:
1. Göd Város Önkormányzat – Gazdasági Program 2011-2014.
2. Kossuth tér – játszótér
3. Környezetvédelmi feladatok pénzügyi keret felhasználására javaslat

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat – Gazdasági Program 2011-2014.
Dr. Pintér György: A gazdasági program elkészítése törvényi kötelezettség. A Képviselőtestület alakuló ülésétől számított fél éven belül kell elfogadni, az elkövetkezendő 3,5 évre
vonatkozik. Viszonylag kevés konkrétum van az anyagban, inkább irányvonalakat tartalmaz.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A 11. oldal utolsó bekezdésében 2012. márc. 23. valószínűleg
elírás, javasolja javítani. Göd városában a természet és környezetvédelmi károsítások
bírságolását javasolja elkezdeni, mind a lakosság, mind a cégek tekintetében, gondol itt a
füstszennyezésre, fakivágásokra, kezelési utasítások be nem tartására a védett területeken. A
természetközeli táj nagy értéke Gödnek. Kvalifikált ökoturizmust lehetne a Duna-parton
megvalósítani, ezek nem beruházásokat igényelnek, inkább szellemi munkát.
Dr. Pintér György: Az elírást javítja a 11. oldalon. A turizmussal kapcsolatban elmondja,
hogy a KOSB ülésen erre vonatkozó javaslatokat, mellyel kiegészíti a programot.
Lenkei György: A programban a Lámpás Alapítvány is szerepel. Jelenleg a jogszabály
kötelezően előírja a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. 20 ember
foglalkoztató cégnél 1 megváltozott munkaképességű embert kell foglalkoztatni. Amennyiben
ezt a szabály nem tartják be a cégek, akkor büntetést kell fizetni. Jelenleg a hivatalnál az
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ügyfélszolgálaton foglalkoztatunk 1 főt. Nem kötelező a foglalkoztatás, de ha nincs meg a
kötelező foglalkoztatotti létszám, akkor 1 mFt/fő lehet a büntetés.
Dr. Pintér György: A TESZ általános költséget számol el erre a tevékenységre és egyéb
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
42/2011. (IV.07.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja Képviselő-testületnek az önkormányzat 2011-2014 közötti gazdasági
programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
2. napirendi pont: Kossuth tér – játszótér
Kovacsik Tamás: Tavaly egy helyszíni szemlén, melyen többen is részt vettek a hivatalból
megállapították, hogy a szederfa érett gyümölcse bepiszkolja a játszótéri játékokat, bogarakat
vonz, stb. A tér korábbi rendezési tervét ezért módosítani kellett. A módosítást a tervező
elvégezte. A fát egy szombati napon ki kellett vágni, mert hétfőn megérkeztek a játszótéri
játékok. Bizottsági ülés összehívására már nem volt idő. A fát mindenképpen javasolta volna
kivágatni. Kéri a bizottságot a terv utólagos elfogadására, és a fakivágás, a tuskózás az
elszállítás és a gödör visszatemetésének költségeit a bizottság saját keretéből biztosítsa. A
fakivágásáért a felelősséget vállalja. A kivágott fa pótlására megközelítőleg 40 fa lesz
elültetve a terv szerint.
A bizottság tagjai 5 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
43/2011. (IV.07.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja
utólag a Kossuth Lajos tér játszóterének módosított tervét és a bizottsági keret terhére
kifizeti a 132.000,-Ft költséget a vállalkozó részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
Hlavács Judit: Az elmúlt órákban jött el a Kossuth tér mellett, de – véleménye szerint - nem a
most kiosztott rajz szerin mennek a munkálatok.
Kovacsik Tamás: Köszöni az észrevételt, az ellenőrzést el fogja végezni.
3. napirendi pont: Környezetvédelmi feladatok pénzügyi keret felhasználására javaslat
Kovacsik Tamás: Az írásbeli előterjesztésben javasolta, hogy a Kossuth tér fásítására és
füvesítésére fordítandó 2.501 eFt a költségvetés „környezetvédelmi feladatok” c. sorából
legyen biztosítva, melynek keretösszege 14 mFt.
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Azt, hogy ki végzi el a feladatot már lehet tudni?
Popele Julianna: Az árajánlatokat több helyről megkérték még tavaly. A legmegfelelőbb
árajánlatot az a cég adta, aki a tér építését is végezte.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Örült volna, ha a növénytelepítési költségeket
összehasonlíthatná pld. a Petőfi tér növényeinek költségeivel. Akkor ebben segített és sok
növényt féláron vett meg. Az összeget magasnak találja és nem örül annak, hogy ez a cég
csinálja.
Kovacsik Tamás: A tervezővel is átszámolták a költségeket és nem jött volna ki olcsóbban, ha
más cég végzi el a munkákat. Az a tapasztalata, hogy az ősszel elültetett növényekkel
valószínűbb, hogy olcsóbban jöttünk volna ki, most már csak konténeres növényeket lehet
ültetni. A testület akkor úgy döntött, hogy a növénytelepítést tavasszal végezzék.
Csányi József: Mi lesz ebből a pénzből megvalósítva? Javasolja a növények beszerzését az
Alsótekeresi kertészetből.
Kovacsik Tamás: Ebből a pénzből a füvesítés, fásítás és a locsolóberendezés, a földtöltés lesz
megvalósítva.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
44/2011. (IV.07.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága jóváhagyja,
hogy a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.24.) sz. Ök rendeletben, a dologi
kiadások között szereplő „Környezetvédelmi feladatok” jogcímen tervezett 14.000 eFt-os
keretből a Kossuth tér fásítására, füvesítésére jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök.
Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt és tájékoztatja a tagokat, hogy a legközelebbi soron
következő bizottsági ülés 2011. április 11-én hétfőn reggel 9 órakor lesz.
Kmf.
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