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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2011. október 13-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba,  – távolmaradát nem jelezte)  
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 6 
tag jelen van.  
Javasolja, hogy a bizottság elsőként a 12. napirendet, majd a főépítész kérésére a 12. 
napirendi pontot tárgyalja elsőként a bizottság és a 11. napirend is akkor kerüljön tárgyalásra, 
amikor annak előterjesztője megérkezik. 
 
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendi pontban 
hozzászólásuk van. 
 
Lenkei György tag kiment. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Feneketlen tó és ELTE Biológiai Államos közti Duna-parti 
szakaszon lévő ideiglenes akadálypályával kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását: 
 
Napirendi pontok: 

1. Szakáts-kert Kft. – beszámoló  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök       
2. A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet tervezet 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató          
3. A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló rendelet-tervezet             
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző        
4. Göd 6321/3. hrsz-ú út egy részének megvásárlására vételi szándék  
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.   
5. Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének bejelentése 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                                                                     
6. Környezetvédelmi feladatok pénzügyi keret felhasználására javaslat 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök       
7. Kossuth köz (hrsz: 773.) útburkolat felújítása 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                                                                
8. TESZ pótelőirányzat igénylése – JAMH padlástér takarítása, födém megerősítése  
    Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                                                  
9. Dunakanyar Amerikai Futball Sport Egyesület kérelme  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Bognár László     
10. Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének kérelme 
    Előterjesztő: Sipos Richard képviselő        
11. Közterületi fakivágási, közterület rendezési kérelmek 
   Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó       
12. Pázmány Péter utcai temető kerítés javítása  
   Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
13 Egyebek: 
     - Tulajdonosi hozzájárulás (Göd, Rákóczi F. u. 609/20. VOTR állomás építéséhez) 
        Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov. 
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     - Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele (szilárd hulladék kezeléssel kapcs. rendelet) 
        Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
    -  Pesti Ferenc tér rendezése  
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
    -  Palackozó üzem helyszín 
       Előterjesztő:  Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
    -  Kérelem (villanyóra kialakítására- Szakáts-kert Kft) 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
    - Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele (közterületek használatáról szóló rendelet) 
    - BMX pálya kialakítása – természetkárosítás miatti feljelentés 
      Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag 
    - Tájékoztatás – hatásvizsgálati eljárás felfüggesztéséről 
       Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
                     
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
Szabó Csaba tag megérkezett. 
 
1. napirendi pont: Szakáts-kert Kft. - beszámoló 
 
Kovacsik Tamás: A beszámoló az ülés előtt kiosztásra került. Egy szép fényképes anyag is a 
bizottság rendelkezésére áll.  
 
Szakács Gábor: Azzal egészíti ki a beszámolót, hogy a kerítést még nem sikerült megcsinálni. 
Villanyórával kapcsolatban kérelmet terjesztettek elő. A gáttal kapcsolatos kérdéseket, a zsilip 
és a gát túlfolyórészét, ahol a gát ki van mosódva is meg kell oldani. A gátjavítást 
valószínűleg agyagolásos technológiával készítik majd el, hogy ne kelljen leereszteni a tavat.  
A tó a birtokukba csupán csak július közepén került, azóta tudják csak a munkálatokat 
elvégezni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Dunakeszi Város főépítészével kedden lesz egy megbeszélése, ahol a 
kerítés problémát megemlíti, mert ez a közigazgatási határvonal és sok probléma merült fel 
eddig is ezen a területen. A dunakeszi lakosok kidózerolják és rongálják a kerítés menti utat. 
Itt egy rézsű volt, amit az építkezések során rongáltak, a kerítés drótját is több helyen 
felfeszítették az átjárás miatt a dunakeszi lakosok. Dunakeszi nem nagyon készséges az 
ügyben.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A dunakeszi lakosok folyamatosan oda hordják töltésként a 
sittet és egyéb hulladékot. Javasolja az egyeztetést.  
 
Kovacsik Tamás: Kéri a bérlőket, hogy a kerítés javítását egyelőre ne kezdjék el, amíg az 
egyeztetések eredményre nem vezetnek. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

122/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 
Szakáts-kert Kft. 2011. október 7-én kelt beszámolóját a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeik teljesítéséről. 



 123

A bizottság javasolja a Szakáts-kert Kft-nek, hogy a Dunakeszi, Csiga utca felőli kerítés 
javítást csak Dunakeszi Város Önkormányzatával történt egyeztetés után végezzék el. 
Az egyeztetésre a bizottság felkéri Bertáné Tarjányi Judit főépítészt. 
 
A bizottság felkéri Kovacsik Tamás elnököt, hogy a Képviselő-testületen ismertesse a 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
2. napirendi pont: „A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről” szóló rendelet tervezet 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előzményeket. A múlt ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet. Az új 
rendelet-tervezet kidolgozásra került, ez van ismét a bizottság előtt. A Nemeskéri úti 
temetőnél a korábbi ülésen felvetett javaslatokat is a testület elé kell bocsátani.  
 
Bertáné Tarányi Judit: Javasolja a temetőhöz tartozó telkek egyesítését a kivetítőn bemutatott 
vázrajz alapján. 
 
Debreceni Péter: A rendelet-tervezetbe bekerült, hogy új sírhely nyitását a temetőgondnokkal 
egyeztetni kell, elkerülve így azt, hogy máshol temessenek, vagyis a temető-rendezési tervét 
ne változtassák meg.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Valóban nem volt benne eddig a rendeletbe, így ez a kötelezettség 
bekerül, akkor ez a szabályozás követhetővé teszi a dolgokat. 
 
Debreceni Péter: A „térbeli” rend felett a TESZ rendelkezik majd, a temetőgondnoknak is a 
rendelethez kell igazodnia. Kétfajta árjegyzék van. A temető fenntartója az önkormányzat, az 
üzemeltető a Településellátó Szervezet. A fenntartó és az üzemeltető hatásköre is más. A 
Mayerffy parcellába való temetkezési díj emelése még nem szerepel ebben a rendelet-
tervezetben. 
 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a határozati javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

123/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „Temetőkről és a temetkezési tevékenységről” szóló 
rendelet-tervezetet, továbbá javasolja, hogy  
- a temető térinformatikai adatbázisához szükséges szoftver megvásárlásához (220 eFt) 
és az első év rendelkezésre állás díjához szükséges 60 eFt kifizetésére hatalmazza fel a 
TESZ-t, 
- az új urnafal és a Mayerffy sír körül létrehozandó sírkert megvalósításához az új 
kriptasor kialakításához szükséges pénzeszközöket a testület szerepeltesse a 2012-es 
költségvetésében, 
- a Mayerffy parcellában a temetkezés díja a mindenkori alapdíj kétszerese legyen,  
- a Nemeskéri úti temető kerítésén belüli 3 db telek (1829/1-3 hrsz.) és 8151-es hrsz-ú 
területből 1773 m2 területek egyesítésről hozzon döntést. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
  
 
3. napirendi pont: A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 
 
Kovacsik Tamás: Észrevétele a „közterületi rendezvények” fejezetnél a 3. §. c.) pontjában 
található akusztikai szakvéleményre, hogy a gyakorlatban ez nem működőképes, javasolja 
módosítani.  
 
Jakab Júlia: Egységes szinten javasolja meghatározni a 4. §. a.) 5. §. a) részét este 7-től reggel 
7-ig mindkettőnél. Szombaton is a rendelet tervezetben szereplő idők ütik egymást. Javasolja, 
hogy szombaton 15-től hétfő reggelig legyen tilos a zajkeltő tevékenység, és a vasárnap 
helyett: „munkaszüneti nap” szerepeljen. Javasolja még, hogy a közterületi rendezvények 
fejezetnél, 3. §. (1) bek. egészüljön ki a „közterületként használt magánterület”-tel.  
 
Szabó Csaba: Ez nem életszerű, hogy 15 órától betiltsuk a hétvégi munkát. Javaslata, hogy 
szombaton egész nap lehessen dolgozni. Ez nem lesz betartható véleménye szerint.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Korábban már tárgyalták a Környezetvédelmi Bizottság ülésén, 
ahol javaslata volt, hogy vasárnap 12-től hétfő reggelig ne lehessen zajkeltő tevékenységet 
folytatni. További módosító javaslata a „Pirotechnikai készítmények használata” címszó alatt 
az, hogy január 1-én az időpont ne 18 óra legyen, hanem ennél jóval korábban, valamikor a 
reggeli órákig. 
 
Balogh György: A közterület-felügyelet ellenőrzi a szabálysértéseket, ez rendben, de éjjel 
nem dolgoznak, akkor ki végzi majd az ellenőrzést? A zajvédelmet egy géppel mérni és 
jegyzőkönyvet felvenni azonnal, akkor a szankcionálás is megtörténhetne. 
 
Kovacsik Tamás: A 8. §. tartalmaz erre rendelkezést mást nem tehetünk jelenleg, csak a 
következő napon történő intézkedésre van lehetőség.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

124/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „Helyi zajvédelem szabályozásáról” szóló rendelet-
tervezetet, az alábbi kiegészítésekkel: 
- „Közterületi rendezvények” –nél: 3. §. (1) bek. egészüljön ki a „Közterületen és 
közterületként használt magánterület”-en hangosító berendezés …..”  
 (2) bekezdés c.) kerüljön törlésre, 
- „Háztartás igényeit kielégítő zajjal járó munka végzése” címszó alatt 4. §. a) pontja 
módosuljon: „hétköznap és szombaton 19 órától – 7 óráig tilos”, b.) pontja kerüljön 
törlésre,  
- „Zenés rendezvények”-nél b.) pont egészüljön ki a 3. §. 3. bekezdése szerint leírtakkal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
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4. napirendi pont: 6321/3. hrsz-ú t egy részének megvásárlására vételi szándék 
 
Popele Julianna: Kádár utcából nyílik egy zsákutca, mely önkormányzati tulajdon, a vázrajzon 
is látható. Ezt a területet szeretné megvásárolni egy szomszédos ingatlan tulajdonosa, aki a 
forgalom elől elzárta – helytelenül – és vételi szándékot nyújtott be. Nem javasolja az út 
értékesítését, mert közművek mennek alatta. 
 
Kovacsik Tamás: Beszélt a tulajdonossal, és kérte, hogy az eredeti állapotot állítsa vissza.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

125/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
támogatja, hogy a Képviselő- testület hozzájáruljon Göd Város Önkormányzatának 
tulajdonát képező 6321/3 hrsz-ú ingatlanból kb. 78,5 m2  földrészlet értékesítéséhez. A 
bizottság javasolja, hogy a Közterület-felügyeletet az eredeti állapot visszaállítására 
tegyen intézkedést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály, Közterület-felügyelet 
 
 
 
5. napirendi pont: Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének bejelentése  
 
Kovacsik Tamás: A Huzella iskola előtti útszakasz problémájáról van szó. A szülők a kapu 
előtt állnak meg a gépjárművekkel és ott teszik ki a gyermekeiket, forgalmi akadályt okozva 
ezzel.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Fel kellene kérni a pedagógusokat, hogy ők se parkoljanak az utcán.  
 
Nagy Attila (örsparancsnok): Javaslata volt a rendőrségnek, miszerint a főbejárati kiskapuk 
elé 4 méter x 3,8 méteres területen a sárga „különösen veszélyes hely„  útburkolati jelzés 
felfestése, ahol szigorúan tilos a megállás. Ettől a jelöléstől 10-20 méterre már meg lehetne 
állni. A rendőrség a helyszínen jelen lenne és figyelmeztetné az esetlegesen mégis 
szabálytalankodókat. Mivel szankcionálhatóvá válik ezzel a helyzet, reméljük a probléma is 
megszűnne. 
 
Kovacsik Tamás: A felfestés költségeiről kérdezi Popele Juliannát. 
 
Popele Julianna: Van keret a költségvetésben a festésre, de egy árjánlatot mindenképp kérni 
kell.  
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
126/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága - a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság 131204467/2011.ált. iktatószámú megkeresésére – 
támogatja és javasolja, hogy a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola  
főbejáratának kiskapui elé 4 méter  x 3,8 méteres területen, valamint a Jávorka – Petőfi 
utca kereszteződésében kerüljön felfestésre a „különösen veszélyes hely” útburkolati jel. 
A költségek fedezete: 2011. évi költségvetés forgalomtechnikai eszközök (táblák) 
költségvetési sora.  
 
Határidő: 30 nap (az időjárás függvényében) 
Felelős: Beruházási Osztályvezető  
 
 
6. napirendi pont: Környezetvédelmi feladatok pénzügyi keret felhasználására javaslat 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Nemeskéri u. 44. sz. ingatlan előtt 
olyan mélyfekvésű terület alakult ki, ahonnan a csapadékvíz természetes módon nem tud 
elfolyni. A Beruházási Osztály megoldásnak találta, hogy a Fenyves közben a Nemeskéri út 
csatlakozásánál az úttest alatt 200 mm átmérőjű műanyag átereszt készítsenek, a 
rendelkezésre álló árajánlat szerint. Egyeztetett a Beruházási Osztályvezetővel és 
megállapították, hogy a talajterhelési díjból elkülöníthető lenne ez a költség. Javasolja, hogy a 
határozati javaslat módosuljon környezetvédelmi feladatok helyett a környezetvédelmi alapra 
és a 14 mFt-os keret ne legyen benne a határozati javaslatban, hiszen nem ez a keret lenne a 
fedezet.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

127/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága jóváhagyja, 
hogy a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. ( II. 24.) önkormányzati rendelet 10. sz. 
tábla, 14. sor, 3. oszlopában szereplő összegből a Fenyves közben, a  Nemeskéri Kiss 
Miklós út csatlakozásánál az úttest alatt átvezetett  200 mm. átmérőjű műanyag cső 
áteresz készítésére 686 eFt felhasználásra kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
 
 
7. napirendi pont: Göd, Kossuth köz (773. hrsz.) útburkolat felújítása 
 
Kovacsik Tamás: Az ott lakók szeretnék saját költségükből leaszfaltozni a kis, rövid 
zsákutcát.  
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Szabó Csaba: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kidolgozás alatt van egy rendelet-tervezet, 
mely a lakossági önerőből építendő utakra és az ezzel járó kedvezményekkel foglalkozik. A 
konkrét napirendhez az a véleménye, hogy a lakóknak a hozzájárulásról maguknak kell 
dönteni. 
 
Popele Julianna: Helyi rendeleti szabályozás mindenképp szükséges, mert rengeteg problémát 
megoldana és a szabályszerűséget növelnénk, hiszen engedélyek és tulajdonosi hozzájárulás is 
szükséges az útépítésekhez. A jelen esetben meglévő útra szeretnének burkolatot készíttetni. 
Az utat, annak megépítése után engedélyeztetni kell. Ha lakossági kezdeményezésű az 
útépítés, akkor bonyolítsák le saját maguk az ezzel járó engedélyeztetést, ez a javaslata. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Vízszikkasztást nem javasolja a rajz szerint, mert ha az út leborkolásra 
kerül, akkor a vízelvezetéssel problémák lesznek. Itt nem javasolja a vízelvezetéshez történő 
hozzájárulást.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

128/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Göd, Kossuth  köz, hrsz. :773 aszfaltburkolattal történő felújításához azzal 
a kikötéssel, hogy a kivitelezés teljes költségét az utca lakói viselik és a csapadékvíz elvezetést az 
építtetőnek szakszerűen meg kell oldani. A kivitelezés során alkalmazott műszaki megoldásnak 
meg kell felelnie a hatályos, általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, ágazati és egyéb 
szabályoknak. 
A közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
A Bizottság javasolja, hogy a műszaki felügyeletet a Beruházási Osztály végezze el.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
 
 
8. napirendi pont: TESZ pótelőirányzat igénylése – JAMH padlástér takarítása, födém 
megerősítése 
 
Dr. Hetényi Tamás: A szellőztetés csak a megfelelő gépészettel oldható meg. Nem előre 
tervezett feladatként jelentkezett.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

129/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnak az alábbi határozatot: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja  
 
a Településellátó Szervezet részére 446 eFt  pótelőirányzat biztosítását a Göd, József 
Attila Művelődési Ház padlásterének gépház céljára történő kialakítására a mellékelt 
árajánlat alapján (1. számú melléklet).  
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Forrását a 3/2011. (II.24) sz. Ök. rendelet 10. sz. táblájának 21. sora szerinti „Feladattal 
nem terhelt tartalék jogcím” előirányzata terhére kérem biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
9. napirendi pont: Dunakanyar Amerikai Futball Sport Egyesület kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést, miszerint az egyesület faházat állít fel a felsőgödi 
sportpályán, továbbá tervezik a pálya elektromos világításának megvalósítását és a játszótér 
felőli kapu lezárását. A KOSB tárgyalta.  
 
Szabó Csaba: Az anyag 63. és 64. oldalán szerepelnek azok az egyesületi igények, amire 
szeretné a bizottság figyelmét felhívni. Az egyesület által odavitt faházba szeretnének 
villamos berendezést tárolni, viszont a faháznak sem teteje sem ablaka nincs. Véleménye 
szerint ez a faház nem alkalmas erre. A focipálya sarkára van letéve, akadályozza a 
sporttevékenységet. A pálya mellett található játszótérhez vezető  kaput szeretnék lezárni. A 
lakossággal az egyeztetés megtörtént?  
 
Csányi József: Egyetért az elhangzottakkal a faház ügyében. Egy ócska szerkezet, nem oda 
való. Leírták, hogy mit tudnának elvégezni és a másik oldalon az anyagi nehézségekre 
hivatkoznak. A játszótérnél lévő kapu lezárását az ott élők nem támogatják, az állomást is 
sokan innen közelítik meg. Igényük még az 580 eFt. Magát az egyesület sporttevékenységét 
támogatná, de nem ezekkel a feltételekkel.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kérdése, hogy mi köze ehhez a bizottságnak a jelenlegi 
helyzetben? Jelenleg nem javasolja, hogy a bizottság állást foglaljon. 
 
Hlavács Judit: Probléma volt korábban, hogy a GSE miért nem tartja rendben a pályát. Most 4 
mFt-tal többet kapnak, mégsem csinálnak semmit. A területet ebből a pénzből miért nem 
fejlesztik?  
 
Szabó Csaba: A GSE kezelésében van a sportpálya. Sok egyesület van, akik nem tartoznak a 
GSE-hez. Ha a város odaadja a lehetőséget, akkor ezzel meg kellene, hogy elégedjenek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az öltőző hatósági engedély köteles és nem csak önkormányzati 
engedélyhez kötött. Javaslata, hogy szólítsuk fel a sportegyesületet, hogy az önkormányzat 
engedélye nélkül ne döntsenek e kérdésben. 
 
Csányi József: 6 m2 körüli faházzal rendelkezik az önkormányzat, az alkalmasabb lenne erre 
a célra. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

130/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának nem áll 
rendelkezésére megfelelő dokumentáció a Dunakanyar Amerikai Futball Sport 
Egyesület felsőgödi pályabérletével és kérelmével kapcsolatban. A bizottság felkéri az 
előterjesztőt az iratok kiegészítésére a bizottság következő ülésére. 
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Határidő: VKB következő ülése 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök       
 
 
10. napirendi pont: Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének kérelme 
 
Hlavács Judit: Nem támogatja a kérelmet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint nem való arra a helyre, a kettőskeresztnek 
nincs a karácsonyhoz köze. 
 
Szabó Csaba : Támogatja a kérelmet. 
 
Hlavács Judit: Az indoklás részével egyetért. A pápai egyetemes joghatóság jelképe a kettős 
kereszt. A karácsony jelképéhez nincs köze véleménye szerint. A karácsonyt nem kellene 
felhasználni arra, hogy újabb jelképeket soroljunk fel. A hagyományteremtés jó dolog, de itt 
nem függ össze. Szívesen támogatja, ha más jelképet tesznek ki.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kettőskereszt Ázsiából származott, nem látja az összefüggést 
a kettőskereszt és a karácsony között. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

131/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat 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) – 2011. november 26-tól 2012. 
január 9-ig tartó időszakra – 2,5 méter széles és 5 méter magas „kettőskereszt” 
felállítását, a kérelmükhöz csatolt statikai vélemény alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
11.  napirendi pont: Közterületi fakivágási, közterület rendezési kérelmek  
 
Jakab Júlia: Most osztotta ki a módosított anyagot. Kéri, hogy ezt olvassák el a jelenlévők.  
 

• Szabó Ferenc (2131 Göd, Bajcsy Zs. u. 25.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Kérelmezi az ingatlana előtt lévő hársfa kivágását, mely közlekedési 
balesetveszélyt is jelent. Fényképeket mutat a helyszínről. 
  
Csányi József: Tovább fog nőni a gyökérzet, ami felnyomja az utat. Erdészeti 
véleményt kérni a gyökérnyírásról. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A hársfa a gyökérnyírást kibírja. 
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Popele Julianna: Ezt a megoldást támogatná. Az utak felmérése most folyik. A 
gyökérvágást elvégeznék és utána a visszaaszfaltozás is megtörténhetne. Addig 
figyelemfelkeltő táblával kellene jelölni.  

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

132/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
Jakab Júlia környzetvédelmi előadót, hogy Popele Julianna beruházási osztályvezető 
javaslata alapján a Göd, Bajcsy Zs. u. 25. (ingatlantulajdonos: Szabó Ferenc) előtt az 
útfelbontást, a hársfa gyökérnyírását, majd a visszaaszfaltozást végeztessék el.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jakab Júlia környzetvédelmi előadó 
               Popele Julianna Beruh. Ov. 
 
 

• Komarik Györgyné (2132 Göd, Honvéd sor 2.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező segítséget kér a közterületen lévő és az ingatlanához tartozó 
fák, bokrok rendbentartásához, mert nedves időjárási viszonyok közt balesetveszélyt 
jelentenek az iskolába járóknak és arra közlekedőknek. Javasolja a kérelem 
támogatását.  
 

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

133/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elrendeli a 
2132 Göd, Honvéd sor 2. (ingatlantulajdonos: Komarik Györgyné) sz. előtti közterület 
balesetveszélyes állapotának megszűntetését és megbízza a környezetvédelmi előadót a 
rendezés lebonyolítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• Vágó Attila (2131 Göd, Jókai u. 33.)  
 
Jakab Júlia: Egy fát és egy sövényt akar kivágni a kérelmező, kapu kialakításának 
céljából,  a pótlást vállalja.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja a fapótlás pontos meghatározását. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
Vágó Attila (2132 Göd, Jókai u. 33.) sz. alatti lakosnak az élő sövény és a Mirabolán 
szílvafa kivágását pótlási kötelezettség mellett, felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy 
a pótlást pontosan határozza meg a kérelmező részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelm előadó  

 
• Gáspár Attila (2131 Göd, Kossuth u. 47.)  kérelme 

 
Jakab Júlia: Kérelmező a kerítésébe nőtt korhadt nyárfa kivágását kérelmezi. 
Javasolja a fakivágást. A pótlási kötelezettség: 3 db kocsányos tölgyfa ültetése, 
mely 8-10 cm körméretű legyen. A pótlás helyét egyeztessék. 

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

135/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
Gáspár Attila (2131 Göd, Kossuth u. 47.) sz. alatti lakos kérelmére a kerítésébe nőtt 
korhadt nyárfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. Kérelmező köteles 3 db 
kocsányos tölgyfát (8-10 cm-es körméretű) ültetni közterületen, egyeztetve a hivatal 
környezetvédelmi előadójával.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelm előadó  
 

• Árkossy Mária (2131 Göd, Schweidel J.u. 12/b.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Nevezett a háza előtt lévő két gesztenyefa kivágását kérte. 
 
Kovacsik Tamás: Nem járulunk hozzá, ahogy korábban sem. Permetezni 
fogunk.  
 

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

136/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
engedélyezi a 2131 Göd, Schweidel J. u. 12/b. sz. ingatlan előtt (ingatlantulajdonos: 
Árkossy Mária) két gesztenyefa kivágását.  
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök  
 
 

• Marton Marcellné (2131 Göd, Orgona u. 2.) 
 
Jakab Júlia: Nevezett kérelmezte a sarjhajtással nőtt zöld juharfa kivágását. 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság 2 db diófa ültetését kéri pótlásként.    

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

137/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
Marton Marcellné (2131 Göd, Orgona u. 2.) sz. alatti lakos kérelmében foglalt 
zöldjuharfa kivágását, 2 db diófa pótlásával. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 

- Vasút utcai nyárfasor  
 
Szabó Csaba: Javasolta korábban a fák 2/3-os csonkolását, de ez nem lenne esztétikailag 
kedvező. A fák rádölnek a túloldalon lévő házsorra és a vezetékekre. Ezért javaslata: az első 
fasor kivágása, a 2. és 3. sorban lévő fák 2/3-ig történő csonkolása (20 db nyárfa 1 akác). A 
csonkolást jövőre végeznék. Javasolja, hogy a fákat olyan anyaggal kezeljék, mely a sarjadást 
megakadályozza.  
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

138/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a Vasút utca nyárfasor rendbetételét a bizottsági ülésen elhangzottak szerint. Felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy helyszíni szemle alapján tavasszal a fapótlásokat 
végeztesse el és ennek pénzügyi forrását is jelölje meg.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó, Szabó Csaba KVB alelnök 
 
 
Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy közterületi fakivágásra, gallyazásra 
árajánlatokat hozott.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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139/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja az 
alábbiakra vonatkozó, Muszkatal Tamás (2132 Göd, Kisfaludy u. 3.) egyéni vállalkozó 
árajánlatát: 
- Vasútsor 20 db nyárfa és 1 db akácfa kivágása  (713 eFt) 
- Bocskay utca, Pesti út (1 db juhar), Béke út (5 db akácfa) Deák F. u. (1 db akácfa) 
  (összesen: 287 eFt) 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
12. napirendi pont: Pázmány Péter utcai temető kerítés javítása 

 
Kovacsik Tamás: A bizottságnak nincs lehetősége megrendelni a TESZ-től semmit, de 
felkérhetjük a Beruházási Osztályt. A temető a TESZ kezelésében van, ezért ezt a költséget 
javasolja, hogy finanszírozzák. Tekintettel arra, hogy a kaszálás költségeit körzeti képviselői 
keretéből már 3-szor elvégeztette. 

 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A jobb oldali kerítés magánszemély tulajdonában van, akit az 
építéshatóság kötelezhet annak megjavítására.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
címzetes főegyzőt, hogy kezdeményezzen építéshatósági eljárást a Göd, Pázmány utcai 
temető kerítése melletti, a temetővel határos ingatlan ( Dunakeszi 503 hrsz ) 
oldalkertjében található állatkifutó (kutyakennel) eltávolítására a temető nyugalmának 
biztosítása érdekében. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2011. október 31. 
  
 
13. napirendi pont: EGYEBEK 
 

- Tulajdonosi hozzájárulás – Rákóczi F. u. 609/20 VOTR állomás 
 
Popele Julianna: Ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést, mely két határozati javaslatot is 
tartalmaz. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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141/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek : 
a „Göd, Rákóczi Ferenc u. 609/20 VOTR állomás átépítése BHTR – re” tárgyú terv 
megvalósításához  tulajdonosi hozzájárulás megadását oly módon, hogy az építendő BHTR 
állomás a 4849 hrsz.-ú (Sport u.), önkormányzati tulajdonú közterületen, a Sport utca déli 
oldalán kerüljön elhelyezésre, a terv szerinti nyomvonalú és műszaki leírás szerinti földkábelek 
létesítésével.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Popele Julianna Beruházási Ov. 
 
 

- Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele  
 
Kovacsik Tamás: A települési szilárd hulladék kezeléssel kapcsolatosan jött a törvényességi  
észrevétel. Megállapításra került, hogy a szemétszállítással kapcsolatos rendeletünk 
diszkriminatív rendelkezést tartalmaz, ezért a címezetes főjegyző készített egy rendelet-
tervezetet és előterjesztést.  
Két határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. Az első határozati javaslat arról szól, hogy 
januárig várunk, és az új kormányrendelet alapján elkészítünk egy új rendeletet, mely 
megfelel a kormányhivatal által tett észrevételnek. A másik határozati javaslat a meglévő 
rendelet módosítása az észrevételnek eleget téve. 
 
Jakab Júlia: Információi szerint 2013-tól bevezethetik azt a rendelkezést, hogy csa az 50 %-
ban vagy e feletti önkormányzati tulajdonnal rendelkező társaság végezhet szemétszállítást. 
 
Balogh György: Lehet, hogy diszkriminatív, de ezzel pont a kisnyugdíjasokat akartuk 
segíteni.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy egy alapárat állapítson meg a bizottság az 50 és 120 literes 
szeméttárolókra vonatkozóan. Az ár kialakításnál javaslatot fog tenni, hogy ne legyen akkora 
a csökkenés. 
 
Dr. Hetényi Tamás: A mennyiségi mérésnek volt a híve. Akár a mérlegelés, akár az ürítés 
sűrűsége, vagy a mennyiség alapján. Jelenlegi helyzet, hogy sajnálatos módon a szelektív 
hulladék az összhulladéknak csak egy elenyésző része. Véleménye szerint, ha csökkenteni 
fogjuk az edényméreteket, akkor félő, hogy az erdőben fog kikötni a hulladék.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

142/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi Pest Megye Kormánymegbízottjának 30PM-1391/1/2011. üi. számú 
törvényességi észrevételét a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 
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ellátásáról szóló 36/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelete 5.§ (4)-(6) bekezdése 
tárgyában. 
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj rendszerének átalakítása érdekében 
költségszámításokat, díjkalkulációt végez és a 2012. évi hulladéktörvény elfogadását 
követően (VM/XIX/1764/2010 sz. kormány-előterjesztés) módosítja 36/2002. (XII.30.) 
ök. rendeletét. A díj megállapításakor a gazdaságpolitikai célkitűzéseken túl a 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága és diszkrimináció tilalmának alapelveit is 
figyelembe veszi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

- Pesti Ferenc tér rendezése 
 
Kovacsik Tamás:  Szükségessé vált a gödi állomás előtti terület rendezése, melyhez kész 
terveink vannak, ennek egy részét osztottuk ki az anyagba. Egy ütemben nem, de részleteiben 
megcsinálnánk a teret, egyrészt a körzeti képviselő keretéből, másrészt polgármesteri 
keretből. Első lépésként a betonterasz elbontásra kerülne, a hirdetőoszloppal együtt. 
 
 
Az állomás épületéhez vezető járdát a Rákóczi útig megépítjük. Ennek összköltsége kb. 1.300 
eft lenne. A kertészeti terv alapján meghatározott növényzettel már be is ültethetnénk.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez nem kivitelezési terv, ez csak egy koncepció. A szintezésre is 
figyelni kell. 
 
Kovacsik Tamás: A pontos terv meg van, mely tartalmazza a szintezést.  
 
Hlavács Judit: Kerékpártárolóra is szükség lenne. 
 
Kovacsik Tamás: Jó ötlet, de az óvoda előtt kellene létesíteni, erre a javaslatra még 
visszatérünk. 
 
Csányi József: A vízelvezető árkok betervezését javasolja. 
 
Popele Julianna: A közbeszerzési értékhatárt az önkormányzat elérte, ezért nem tudjuk 
részletekre bontva a kivitelezést végrehajtani. Közvetlen megrendelésre már nincs lehetőség. 
A gyalogátkelő is csak terv és engedély meglétével valósítható meg, mivel ez engedély 
köteles tevékenység, erre meg kell kérni a közúttól és a közlekedési hatóságtól a 
hozzájárulást. Kiemelt világítás, előjelző tábla is kötelezően kell. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A gyalogátkelő helyett a veszélyes útszakasz jelzést javasolja kitenni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Cserjéket, fákat még az ősszel el kellene ültetni. Ha készen 
vannak a szilárd burkolatú részek és be van földelve, utána a növények beszerzését vállalja. 
 
Csányi József: A két bekötő útnak meg kellene épülni. Egyrészt a lejárat, másrészt a 
váróterem bejárata felé. Javaslata, hogy a betonelbontást mielőbb csinálják meg. A terület 
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önkormányzati tulajdonú, a betonteraszt engedély nélkül építették. Most újabb szándéka van a 
MÁV-nak, hogy bérbeadja. Sürgős lenne az azonnali elbontás. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága hozzzájárul 
ahhoz, hogy a Pesti Ferenc tér és a Rákóczi út és a gödi állomás épülete között   
járdaszakasz épüljön. A munkálatok költsége kb. 1.300 eFt, melynek pénzügyi fedezete a 
„4. sz. körzet körzetfejlesztési  hozzájárulás” költségvetési sorából történik.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csányi József 4. sz. körzet képviselője 
 
Popele Julianna: A helyszíni felmérést elvégzik. 
 

- Palackozó üzem - helyszín 
 
Kovacsik Tamás:  Göd Development Kft. nyerte el a palackozási tevékenységre vonatkozó 
pályázatot. A palackozást viszont csak a helyszínen lehet elvégezni, vagy csővezetéken 
elszállítani. A kérelem a Képviselő-testület felé, hogy kb. 1000 m2-es területet adjon bérbe az 
önkormányzat, ahol a palackozást végezhetik. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslata, hogy az esetleg megkötendő bérleti szerződés igazodjon a 
korábbi szerződéshez, amit a vállalkozóval kötött az önkormányzat a palackozással 
kapcsolatban. Az 1000 m2-t kevésnek gondolja a kamionok megfordulása miatt. Nem 
javasolja a korlátozást. A helyet meg kell fontolni. A kérelmező a strand területére kérte a 
helyszínt. Ide van tervezve a tartalékkút. Javasolja a 6801/169. hrsz-ú terület, mely 
önkormányzati tulajdonú. 
 
Popele Julianna: A kérelemben megjelölt ingatlan már nem létezik, mert össze lett vonva a 
terület. Vélhetően a parkoló területére gondolhatott a vállalkozó helyszínként, de ez a terület 
meg azért nem megfelelő, mert itt van kijelölve a tartalékkút helye. 700 méter mély kutat kell 
építeni, melynek előrelátható területigénye még nincs meghatározva. Ez is kérdéses, hogy a 
két projekt ne keresztezze egymást. A másik helyszín a Kinizsi út melletti 1000-1200 m2-es 
terület. Ez is kérdés, hogy ezt fel lehet-e ajánlani. A parkoló területe a mostani terv szerint a 
hidegvizes medence kialakításához kellene. Az út, amit megjelölt a főépítész 12 méteres, 
keskeny, nem alkalmas a kamionforgalomra. Javaslata, hogy a jövőben a hossztávú tervek 
miatt a Kinizsi utcát is szélesítse majd az önkormányzat és az erdősávot, amit korábban már 
kivontak a művelési ágból, ezt kellene follytatni az összekötő útig, ez már 22 méter széles és 
mehetne tovább a Nemeskéri útig. 
 
Kovacsik Tamás: Kérése, hogy a Képviselő-testületi ülésig egyeztessenek a pontos helyszínt 
illetően. 
 

- Szakáts-kert Kft. villanyóra kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kft.-nek közös almérője van a Búzaszem iskolával, szeretnék, ha külön 
független villanyórájuk lenne. A Kft. a földkábelt lefektette, egyeztettek az ELMŰ-vel. 
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Kérdés, hogy az önkormányzat a saját területére, saját költségén csinál-e villanyórát erre a 
területre.  
 
Nagy Károly: Igen költséges a kiépítés, kb. fél 1 mFt költségre lehet számítani.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a Kft. szerezzen be árajánlatot ezzel kapcsolatban.   
 
 

- Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az aljegyző előterjesztését, mely szerint a Pest Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendeletre.   
 
A bizottság tagjai  6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az aljegyző 2011. október 12-i előterjesztése alapján az alábbi 
rendelet módosítását.  

__/2011. (X.27.) sz. Ök rendelet 
a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Az eredendően közlekedési és közösségi célú közterületek védelme, egyéb célú hasznosításuknak a 
közérdek érdekében való egészségügyi, településkép és forgalomszabályozási szempontú keretek közé 
szorítása érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése,  a heyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a 
248/2008. (X.29.) Korm. sz. rendeletben biztosított szabályozási lehetőségekre Göd Város 
Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.  

1.§ 
 
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) A mozgóbolt tevékenységét vasárnapokon és ünnepnapokon egész nap, a többi napon este és éjjel 
(1900 és 700 óra között) hangjelzéssel, hangos reklámmal nem hirdetheti. Ezeken és a környezetvédelmi 
szabályok adta a kereteken belül 10 percenként egyszer legfeljebb 5 másodpercig kíméletes 
hangjelzést alkalmazhat. A mozgóbolt után tevékenysége gyakorisága alapján, így havi egy napi, heti 
egy napi vagy ezeknél gyakoribb tevékenység után kell éves díjat fizetni. ” 
 
(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
(3) A Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti. 
 
(4) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 
 Markó József       dr. Szinay József 
 polgármester                jegyző 
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1. számú melléklet 
Közterület-használat díjtételei 
 

Megnevezés Díjtétel  2010. Díjtétel  2011. Díjtétel 2012. 
 I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, 
tároló, stb.                          

670.-
Ft/m2/h

ó 

600.-
Ft/m2/h

ó 

530.-
Ft/m2/hó 

740.-
Ft/m2/

hó 

660.-
Ft/m2/ 

hó 

580.-
Ft/m2/

hó 

820.-
Ft/m2/hó 

730.-
Ft/m2/ hó 

640.-
Ft/m2/hó 

2./ Mozgóbolt  

(tevékenység gyakorisága szerint) 

300.000 Ft/év (egész városra) 40.000.-Ft/év/városrész Havi  
egyszeri 

Het i  
egyszeri 

Hetente 
többször 

50.000.-
Ft/év 

150.000.-
Ft/év 

300.000.-
Ft/év 

3./ Alkalmi árus (pattogatott 
kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, 
dísznövény, virág árusítás, stb.) 

 

6.650 Ft/nap 
 

7.300.-Ft/nap 
 

8.000.-Ft/nap 

4./ Alkalmi szolgáltatás (kerékpár 
megőrzés, utcai mérlegelés 
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, 
stb.) 

7.980.- Ft/nap 
 

8.800.-Ft/nap 
 

9.700.-Ft/nap 

5./ Hirdető berendezés, cég- és 
címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop, 
berendezés,  
valamint magántulajdonú ingatlan 
határán 10 cm-re túlnyúló portál, 
kirakat 

 
 

2.780.- 
Ft/m2/ 

hó 

 
 

2.170.- 
Ft/m2/ 

hó 

 
 

1.570.- 
Ft/m2/hó 

 
 

3.050.- 
Ft/m2/
hó 

 
 

2.400.- 
Ft/m2/ 
hó 

 
 

1.700.- 
Ft/m2/
hó 

 
 

3.350.- 
Ft/m2/hó 

 
 

2.650.- 
Ft/m2/hó 

 
 

1.870.- 
Ft/m2/hó 

6./ Építési munkával kapcsolatos 
anyag, eszköz stb. tárolás 

670.- Ft/m²/hó 
 

750.- Ft/m²/hó 
 

720.- Ft/m²/hó 

7./ Vendéglátó-ipari előkert céljára, 
24 órán túl üzleti szállítás, vagy 
rakodás alkalmával göngyöleg 
elhelyezésére, árukirakodásra 

 
 

800.-Ft/m2/hó 

 

 
 

900.- Ft/m2/hó 

 
 

1000.- Ft/m2/hó 

8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 
sport és kulturális rendezvény,             
film és TV felvétel, mutatványos 
tevékenység, belépődíjas 
rendezvény 

 
 

esetenkénti megállapodás 
 

 
 
esetenkénti megállapodás 

 

 
 

esetenkénti megállapodás 
 

9./ Gépjármű tárolás 
   
(csak akkor, ha 
közterületi lehetőség, 
megengedi hatósági 
jelzéssel nem rendelkező 
és az üzemképtelen 
járművek esetében) 

 
 

20.000- Ft/hó 

 

 
 

22.000.- Ft/hó 

 
 

24.000.- Ft/hó 

10./ Nem közút céljára szolgáló 
közterületre nyitott garázs 

3.630.- Ft/hó 
 

4.000.- Ft/hó 4.400.- Ft/hó 

 
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület 
 II. terület Pesti út és Duna közötti terület 
 III. terület Pesti úttól keletre eső terület 
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- BMX pálya kialakítása – természetkárosítás miatti feljelentés 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy természetkárosítás történik a 
Dunaparton a Feneketlen tó és az ELTE Biológiai Állomás telepe közötti szakaszon. Kéri a 
bizottságot, hogy határozzon arról, hogy a hivatal tegyen feljelentést e tárgyban. 
 
A bizottság tagjai  6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2011.(X.13.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri az 
aljegyzőt, hogy tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen a 02. hrsz-ú dunai 
partszakaszon épült illegális kerekpáros akadálypálya létesítői ellen, rongálás és 
környezetkárosítás címén. A terület védett terület (Natura 2000). 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 

- Tájékoztatás- hatásvizsgálati eljárás felfüggesztéséről 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség gödi gázló (Duna 1668+429 és 1666+744 fkm) rendezésére 
vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás felfüggesztéséről szóló végzését.  
 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf.  
  
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   


