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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. november 9-i soron következő ülésén, a polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Nagy Károly és Szabó Csaba –
távolmaradásukat nem jelezték)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 5
tag jelen van.
Javasolja, hogy a bizottság elsőként a meghívóban szereplő 2. majd a 7. napirendet tárgyalja
- tekintettel a meghívottakra.
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendi pontban
hozzászólásuk van.
Kenessey Zoltán: Bozóky térrel és az Ilka patakkal kapcsolatban szeretne hozzászólni.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi
napirendi pontok tárgyalását:
Napirendi pontok:
1. Kossuth Lajos – Kusché Ernő – Vécsei – Tompa M. utcák lakosainak kérelme (petíció)
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
2. Lakossági finanszírozásból megvalósuló útépítések, útfelújítások – rendeletmódosítási javaslatok
Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő, VKB alelnök
3. A 4. sz. körzet képviselője által felvetett problémák
Előterjesztő: Csányi József képviselő
4. Hirdetőtáblák kihelyezése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5. Strand öltöző használati melegvíz ellátása és fűtési rendszer kialakítása termálvíz fűtéssel
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.
6. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet – módosítás
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
7. Mayerffy utcai nyugdíjas otthon – hatástanulmány
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
8. Fujer István kérelme
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
9. Nemeskéri Parkerdőben lévő kiszáradt diófa hangfrekvenciás vizsgálata
Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag
10 Egyebek:
- Kovacsik Tamás: Téves információk
- Kenessey Zoltán: Bozóky tér, Ilka patak
- Jakab Júlia: Szemétszállítás
- Hlavács Judit: Termelői piac

Napirendi pontok tárgyalása:
Szabó Csaba tag megérkezett.
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1. napirendi pont: Kossuth Lajos – Kusché Ernő – Vécsei – Tompa M. utcák lakosainak
kérelme (petíció)
Kovacsik Tamás: KRESZ táblákkal próbáltuk enyhíteni a közlekedési problémákat az iskola
környékén. Az ott lakóknak ígéretet tett a polgármester úrral arra, hogy az útépítéseknél
prioritást fog élvezni a Kusché, Vécsei és Tompa M. utca. Egyelőre anyagi okok miatt nem
tervezhet az önkormányzat útépítést, viszont a tervek elkészültek és amennyiben új
pályázatok kerülnek kiírásra, akkor ezeket az utcákat vesszük elsősorban figyelembe.
A petíció a kresz-táblák kérdését és a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémákat is
tartalmazza. Tájékoztatásul elmondja, hogy az ingatlan tulajdonosok tájékoztatása az iskola
építéséről többször megtörtént. Az iskola további lépéseiről Horváth Szilárd tett tájékoztatási
igéretet. A zeneoktatás az utca frontról a Duna felőli iskolarészbe kerülne, ez is egy probléma
megszűnését vonja maga után. Az iskola létszáma 180 fő, ez nem bővül valószínűleg, hiszen
erre a létszámra van engedélyük.
Bertáné Tarjányi Judit: Pontosítani szeretné, hogy az ügyféli státuszt nem Gödtől, hanem a
Dunakeszi hatóságtól kell kérni. Felhívja a figyelmet, hogy a katolikus közösségi házban volt
tájékoztató a szabályozási tervről. Ezek állampolgári jogok, élni kell velük, hiszen jogvesztő
határidejűek.
Lenkei György tag kiment.
Lázár László (Búzaszem iskola igazgatója): Köszöni az önkormányzat jóindulatú hozzáállását
az ügyhöz, eddig is sok segítséget kaptak. Most azon lesznek, hogy a békés egymásmellett
élésre vonatkozó szabályokat betartsák. Táblák is kihelyezésre kerültek, sajnos a szülők sem
tartják be mindig a közlekedésre vonatkozó szabályokat.
Némethné Cviín Adrienne (2131 Göd, Kushé E. u. 10.): Köszönik az együttműködést,
észrevették az erőfeszítéseket, melyeket az iskola tett a problémák megoldására.
Dr. Pintér György: A petícióban szerepel két dolog, az utcák aszfaltozása és a forgalom
lassítása. Ez olyan két dolog, ami üti egymást. Jelzi, hogy a fekvő rendőr elhelyezését úgy
vegyék figyelembe, hogy két – két egymással szemben lévő ingatlantulajdonosnak a
beleegyező hozzájárulása szükséges.
Lázár László (Búzaszem Iskola igazgatója): Pontosítani szeretné az adatokat: 134 gyermek jár
jelenleg az iskolába és 176 főre van engedélyük.
Kovacsik Tamás: Lakossági kérések érkeztek be a Kossuth Lajos utcából, miszerint 30
km/órás sebességkorlátozó táblákat szeretnének kihelyeztetni. Véleménye szerint erre
lehetőség van.
Popele Julianna: Az a környék „pihenő és lakóövezet”, ami a 20 km/óra sebességet enged
meg, ezért a 30 km-es tábla kihelyezését nem javasolja.
Kovacsik Tamás: Elmondja a határozati javaslatot.
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A bizottság 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vécsei, Kusché és Tompa M. utcák kerüljenek
be a város útépítési koncepciójába és élvezzenek elsőbbséget, - figyelembevéve, hogy a
Budai Nagy Antal utcára már van hasonló döntése az önkormányzatnak.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy a Kossuth L. utcában a „lakó-pihenő övezet”
táblákat a kereszteződésekben helyeztesse ki a Beruházási Osztály.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Popele Julianna Beruházási Ov.

2. napirendi pont: Mayerffy utcai nyugdíjas otthon hatástanulmány
Kovacsik Tamás: A tervtanácsnál és a bizottságnál is többször volt már ez a napirend.
Bertáné Tarjányi Judit: A legutolsó tervtanácson – eddig 4-v. 5-ször tárgyalták - csak egy
elírás miatt volt kifogás a tervekben. Lecsökkentek a létszámok, megoldódott a lépcső kérdés.
Az akna tervei elkészültek a csapadékvíz elvezetésre. Az 1 db melegvíztároló tartály helyett 3
db tartályt terveztek és a WC helyiségek szellőzőit a tetősík fölé erősített kivezetéssel
ventillátorokkal oldják meg. Közösségi helyiségek épültek.
Lenkei György tag visszajött.
Nagyobb beruházások előtt lakossági fórumot szoktak tartani, ebben az esetben is ajánlani
tudje ezt, vagyis, hogy még az engedélyezés folyamata alatt legyen lakossági fórum.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Azzal együtt, hogy mindenben megfelel a terveknek, sajnos
nem tudja elfogadni, bár ez szubjektív benyomás, de pont egy „istállóhoz” tudja hasonlítani az
egyik homlokfalat, tehát szívvel – lélekkel nem tudja támogatni a határozatot, csak
tartozkodással.
5 igen, 1 tartózkodással támogatta a hatástanulmány elfogadását.
A bizottság 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
147/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
főépítész 2011. november 4-én kelt előterjesztése alapján a Mayerffy utcai nyudíjas-otthonhoz
készült Városrendezési Hatástanulmány elfogadását a Tervtanács által kért módosított
tervekkel.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Nagy Károly tag megérkezett.
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3. napirendi pont: Lakossági finanszírozásból megvalósuló útépítések, útfelújítások –
rendeletmódosítási javaslatok
Szabó Csaba: A Duna-parti rész teljesen az ő körzetéhez tartozik. Az itt élők lakossági
összefogással szeretnének utat építeni. A lakosság útépítések ösztönzésére egy esetleges
támogatást dolgoztak ki, több, mint egy hónapig a dr. Pintér György alpolgármesterrel, Jakab
Gábor Adóosztály vezetővel, dr. Nyitrai Judit ügyvéddel és dr. Kármán Gábor Hatósági
osztályvezetővel. A rendelettervezet arról szól, hogy az önkormányzat hogyan, milyen
feltételek mellett támogatja a lakossági önerőből történő útépítéseket.
Jakab Gábor: Az 5. és 6. oldalon láthatóak az idősek adókedvezménye, ez nem tartozik a
témához, érdemi változás itt nincs, csak a rendelet része, ezért került az anyagba.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az önkormányzat dolgozói ilyen szépen összehozták a
rendelet-tervezetet, megfelelőnek tűnik, reméli, hogy a gyakorlatban is sikeres lesz, teljes
mértékben támogatná a tervezetet.
Kenessey Zoltán: A 70 év felettieket és egyedülállókat ez a rendeletmódosítás mennyiben
érinti?
Jakab Gábor: A módosítási javaslatokban erre vonatkozóan nincs változás. Aki a 70 évet
betöltötte és a leírt feltételeknek megfelel, az továbbra is az adómentes kategóriába tartozik. A
haszonélvezők 50 %-os kedvezményt kapnak. Ez nem változik, csak a rendelet-módosítás
miatt bekerült a szövegezésbe.
Jakab Júlia: Egyetért az idősek támogatásával, csak a szemétszállítási rendeletben pont ezt
kifogásolta a kormányhivatal az észrevételében, hogy diszkriminatív a rendeletünk.
Dr. Pintér György: Az egyik szolgáltatás a másik nem.
Szabó Csaba: Ebben az esetben az adókedvezmény nem jöhet szóba, hiszen aki nem adózik,
az nem kaphat az adójából kedvezményt sem.
Jakab Gábor: Az, hogy a jövőben a 70 év felettieket hogyan támogatja az önkormányzat,
véleménye szerint nem lesz kifogásolva a kormányhivatal által, hiszen ez évek óta így van. Itt
érdemi változás nincs, a szemétszállítás egy teljesen más konstrukció.
Kovacsik Tamás: A 2. §. 1. bek. c.) pont: „megfizetik az útépítéshez kötelező módon
kapcsolódó további beruházások (pld. csapadékvíz-elvezetés) költségét.”- ide a csapadékvíz
szikkasztást is javasolja betenni, kéri erről az előterjesztők véleményét.
Popele Julianna: Egyetért a javaslattal.
Kovacsik Tamás: A 4. §. 2. bekezdésére tett észrevétele, hogy ha a kiviteli terv megvan, akkor
az árajánlatokat is be lehetne kérni ennek a birtokában és nem kellene az összes szakhatósági
engedélyt kivárni, akkor ezzel időt nyernének.
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Popele Julianna: A hatóság beleszólhat, erre számtalanszor volt már példa, a végleges tervek
alapján célszerű szerinte. Elmondja még, hogy az Attila utcából érkezett észrevétel, hogy az
önkormányzat járuljon hozzá az útépítéshez úgy, hogy az útszegélyek költségeit vállalja. Ez
viszont technikailag kezelhetetlen lenne véleménye szerint. Amikor ezt felvetette, akkor az
újabb kérés az volt, hogy akkor az önkormányzat legalább a tervezési költségekhez járuljon
hozzá.
Hlavács Judit: A tervek ideje is lejár. A tervezési díjakat fizesse ki az önkormányzat és az
utak meg nem épülnek meg, akkor ez sem jó megoldás.
Bertáné Tarjányi Judit: Igen ez probléma. Nem biztos, hogy az önkormányzat is pont azokat
az utcákat akarja megterveztetni, mint amiket a lakosság. Ha nem kerül sor az útépítésre,
akkor a terveket feleslegesen több százezer forintért kell hosszabbítani.
Kovacsik Tamás felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a most elhangzott javaslatról.
A bizottság tagjai 7 „nem” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
148/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem tudja
támogatni azt a javaslatot, miszerint a lakossági finanszírozásból történő útépítéseknél az
önkormányzat a tervezési költségeket kifizeti.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
149/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Lakossági finanszírozásból megvalósuló
útépítések, útfelújítások előírásairól és az ezekhez szükséges önkormányzati tulajdonosi
hozzájárulás feltételeiről” szóló rendelet-tervezetet azzal a kiegészítéssel , hogy a 2. §. c.)
pont zárójeles részébe kerüljön be a szikkasztó árok.
A bizottság javasolja továbbá a fenti rendelet megalkotása miatt módosított,
37/2006.(XII.14.) sz. Ök (a helyi építményadóról szóló) rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását, a 2011. október 28-án kelt – Szabó Csaba képviselő által
beterjesztett – előterjesztés alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző

Lenkei György tag kiment.
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4. napirendi pont: A 4. sz. körzet képviselője által felvetett problémák
Kovacsik Tamás: A felvetett problémák nagy része a Beruházási Osztályra tartozik.
Csányi József (4. sz. körzet képviselője): A Rózsa utcai lakótelep közös képviselője kereste
meg az Ilka pataknál lévő fahíd állapota miatt. A fahíd igen rossz állapotban van,
balesetveszélyes. Véleménye szerint a hidat el kell bontani. Korábban ezt a Városvédők
Egyesülete építette, javasolja, hogy a bizottság kérje fel őket a bontásra.
Bertáné Tarjányi Judit: A híd engedély nélkül épült.
Lenkei György tag visszajött.
Szabó Csaba: Korábban az ő körzete volt, beszélt az ott lakókkal. A híd már ekkor is nagyon
rossz állapotban volt, ezért javasolja a lebontást.
Dr. Nyitrai Judit: Hatósági eljárást igényel. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt,
hogy építéshatósági ügy keretében a balesetveszély megszűntetése érdekében az engedély
tárgyában intézkedjen.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
150/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a címzetes főjegyzőt, hogy az Ilka patakon létesített fahíd lebontatása tárgyában az
építéshatósági eljárást folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

Csányi József: Javasolja, hogy a Rákóczi út aszfaltozása kerüljön betervezésre az
önkormányzat 2012 évi költségvetésébe a Kiserdő utcától a Patak hídig egy új aszfaltréteg
felrakásával.
Popele Julianna: Indokolt a kérés, az igényekhez besoroljuk mindenképpen. A Rákóczi útnál
eddig úgy tudtuk, hogy a magyar állam tulajdonában van, ezért az útfelújítás miatt írtak a
közútkezelőnek, de erre az volt a válasz, hogy nem az ő tulajdonuk. Az ügyvédek jelenleg
egyeztetnek a tulajdonviszonyok ügyében.
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5. napirendi pont: Hirdetőtáblák kihelyezése
Kovacsik Tamás: A ronda, fémből készült hirdetőtáblákat le szeretnék bontatni és minden
körzetben 2 db új, fából készült hirdetőtábla kerüljön kihelyezésre. Szeretné, ha az
árajánaltokat a Beruházási Osztály bekérné. Javaslata, hogy a képviselők a Beruházási
Osztálynak adják le az igényeiket a körzetükre vonatkozóan. Jelzi, hogy a 3-as körzetben 3
táblára lenne szükség. Felkéri a PEKJB-et és az alpolgármestert, hogy tárgyalják meg az
árajánlatok beérkezése után ezt a kérdést.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
151/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a körzeti képviselőket, hogy a körzetükben kihelyezésre kerülő hirdetőtáblákkal
kapcsolatos igényüket (körzetenként 2 db) jelezzék a Beruházási Osztálynak.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

6. napirendi pont: Strand öltöző használati melegvíz ellátása és fűtési rendszer kialakítása
termálvíz fűtéssel
Kovacsik Tamás: Az előterjesztésben pontos adat szerepel (1.162.800,-Ft) a gázfogyasztásról,
ami a melegvizet felmelegíti. A 10 mFt-os beruházás esetén viszont a megtérülés 3 év lesz. Jó
javaslatnak tartja.
Lenkei György: Támogatja a javaslatot.
Hlavács Judit: Itt egy darab árjánlat látható.
Dr. Hetényi Tamás: Ez nem árajánlat, csak egy tervezett költségvetés, ez után lehet árajánlatot
kérni.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
152/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Göd Termálfürdő területén lévő öltöző használati melegvíz termálvízzel
történő előállításához szükséges rendszer kiépítésével kapcsolatos beruházás
megvalósítását azzal, hogy a Beruházási Osztály 3 db árajánlatot kérjen be és a
Képviselő-testület ennek ismeretében döntsön.
Határidő: 2011. november 17.
Felelős: Beruházási Osztály
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Csányi József: A sok ásványi anyag hová kerül, ennek a leszűrésére gondoltak-e?
Dr. Hetényi Tamás: Tisztítható berendezések lesznek, a karbantartást elvégzik, így a
vízkövesedési és egyéb problémkák kiküszöbölhetők.

7. napirendi pont: Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Jakab Júlia: A sürgős módosítást az indokolja, hogy az elmúlt időszakban megszaporodott a
szelektív zsákok tartalommal együtti eltulajdonítása. Ennek a hulladéknak jó piaca lett.
Mindennek következménye, hogy bevételkiesést jelent a városnak és akadályt okoz a
szelektív gyűjtésben, hiszen nem kapnak a lakosok – mint a rendes elszállításkor – új zsákot
az elszállított zsákok helyett.
A Településellátó Szervezet és a Közterületfelügyelet segítségével az illegális begyűjtést
végzőket felkutatták, a rendőrségtől viszont azt a választ kapták, hogy nem bűncselekmény,
mivel nincs tiltó rendelkezés és ezért nem lehet szabálysértési eljárást indítani. Ha az
önkormányzat helyi rendeletében erre szabálysértési tényállást állapítunk meg, akkor ezt a
rendőrség is szankcionálni tudja majd, vagyis a tettenérések során a megfelelő eljárást
lefolytathatják.
Szabó Csaba: Az első módosításnál úgy szerepel, hogy a 2. és 4. szemétszállítási napon, ha
kéthetenként van a szálíltás, akkor ez miért van így meghatározva?
Jakab Júlia: Ez adott körzetre vonatkozik, hiszen minden héten 1 szemétszálítási nap van.
Szabó Csaba: A második módosításban a szelektívnél nevesíteni kellene, hogy milyen zsákról
van szó.
Dr. Hetényi Tamás: A zsákon a szöveg változhat, de a sárga szín megmarad. Az
elgondolkoztató, hogy milyen felirattal lássuk el a zsákokat. A felírás is külön költséggel jár, a
lakosság már megszokta a szelektív gyűjtést, a sárga szín maradjon, de a feliratot nem
javasolja.
Jakab Júlia: „ a szolgáltató által biztosított zsákban” – ezt a módosítást be lehet írni.
Dr. Hetényi Tamás: Módosító javaslata a szállításnál, hogy minden páros héten, hiszen van
olyan hónap, amikor 5 hét van.
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslata, hogy a Gödi Körképben jelenjék meg, hogy ki a szolgáltató
megbízottja, aki hivatalosan elszállíthatja a szelektív hulladékot.
Dr. Hetényi Tamás: A lakosság ismeri ezeket az autókat, de intézkednek a jobb
felismerhetőségekről. A TESZ gépjárművei végzik a szemétgyűjtést.
Kovács László: Két esetben volt intézkedésük ezzel kapcsolatban, de a tettenérés nem történt
meg. Szomszédos településen is találtak valakit, aki gyanúba keveredett, de őt sem tudták
tettenérni.
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Dr. Pintér György: Javasolja, hogy az „ingyenesen” szó vagy változzon térítésmentesre, vagy
kerüljön ki a módosításból.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott módosításokra való
tekintettel.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
153/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A települési szilárd hulladék
ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról” szóló 36/2002.(XII.30.) sz. Ök rendelet
módosítását azzal a módosító javaslattal, hogy a 10. §. új „f” pontjából az „ingyenesen”
szó kerüljön törlésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

8. napirendi pont: Fujer István kérelme
Kovacsik Tamás: Az üzemeltető azért fordult a bizottsághoz, mert a Duna-part étterem
udvarán murvára vannak kihelyezve az asztalok és a por és egyéb esztétikai tényezők zavarják
a vendéglátóegység megfelelő működését. A kérelem már több hete beérkezett, a
munkálatokat kénytelenek voltak elkezdeni az időjárás miatt.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
154/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
átruházott hatáskörben tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunapart Vendéglő (2131
Göd, Béke u., üzemeltető: Fujer István) a kerthelyiségének térkővel történő
burkolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

9. napirendi pont: Nemeskéri Parkerdőben lévő kiszáradt diófa hangfrekvenciás vizsgálata
Szabó Csaba: Felesleges kifizetni a hangfrekvenciás vizsgálatot. Javasolja, hogy a fát ne
vágjuk ki.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ha a fa balesetveszélyes, akkor vágassuk ki, ha nem, akkor
viszont az ott fészkelő madarak érdekében ne vágják ki. Ha a bizottság a vizsgálat költségét
nem fedezi, akkor saját költségén elvégezteti ezt a hangfrekvenciás vizsgálatot.
Kenessey Zoltán: Érdemes erre a fára 15 eFt-ot költeni?
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Igen, az előterjesztésben olvasható.
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a hangfrekvenciás vizsgálat
elvégeztetésére, bizottsági keretből .
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
155/2011.(XI.09.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
megrendeli a Nemeskéri Parkerdő területén lévő (Maros u. – Rába u. sarok) amerikai
diófa (jungals nigra) hangfrekvenciális vizsgálatát a Garden Kft-től. Fedezet: a bizottság
saját pénzügyi kerete.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

10. napirendi pont: EGYEBEK
•

Téves információk

Kovacsik Tamás: Megtiszteltetésnek veszi, ha a bizottság munkáját figyelemmel kísérik, de
azt nehezményezi, ha valaki téves és rossz információkat ad. Konkrétan arról van szó, hogy az
előző ülésről tájékoztatás ment ki, ami elferdítette a bizottsági ülésen elhangzotttakat.
Felolvassa azt az e-mailt, amit kapott. Kéri, hogy az a valaki, aki feltehetően most is jelen
van, az ülésen elhagzottaknak megfelelően adjon ki tájékoztatást. A hír ezért ebben a
formában rosszindulatú volt és nem volt igaz. Ezért bárki legyen, aki a híreket kiszolgáltatta,
az a jövőben a pontos tájékoztatást nyújtson és ne ferdítse el a valóban elhangzottakat.
Bertáné Tarjányi Judit: Csak megerősíteni tudja, hogy nem azok a dolgok hangzottak el, ami a
csúsztatással teli e-mailben szerepeltek.
•

Bozóky tér
Kenessey Zoltán: Korábban készült becslések alapján 130-140 mFt-ba kerül a Bozóky
tér rendbetétele. Tudomására jutott, hogy több önkormányzat igénnyel fordult a
kormány felé és többen országos támogatást is kaptak közterek rendezése tárgyában.
Itt egyházi területről is van szó. A KDNP is támogatja ezeket a támogatásokat, itt nem
pályázati pénzről van szó. Kövér lászlónak, a parlament elnőkének ezt a kérdést
felvetette, aki elmondta, hogy ilyen megkeresést nem kapott Gödtől. Javasolja, hogy
vagy Semjén Zsoltnak, vagy a parlament elnökének írjon Göd Város Önkormányzata
megkeresést, mert ígéretet kapott a támogatásra.

Dr. Pintér György: A lehetőségről nem tudott. A JOBBIK jelezte, hogy beadtak egy kérelmet
ezzel kapcsolatban. Megpróbál az ügyben lépéseket tenni.
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•

Ilka patak
Kenessey Zoltán: Komplett terv elkészült az Ilka patak rendezésére. 2010-ben
jelezték, hogy van 3 lakos, aki még nem járult hozzá az Ilka patak kotrásához. 1987ben komplett terv volt a rendezésre. Fontos, hogy az eddig e tárgyban elköltött
összegekről kimutatást kellene készíteni. Kérdése, hogy ezt az ügyet miért nem
oldották meg, és mennyit költöttek erre?

•

A másik felvetése a fagallyazásokra vonatkozik. A szemétszállító autók nem tudnak
közlekedni a kihajló ágaktól. A vegetációs idő letelt a gallyazásokat el lehetne
végezni. Kérdése, hogy a költségvetésbe ez be van-e tervezve?

Nagy Károly: Az Ilka patak kérdésében a szakemberekkel kell felvenni a kapcsolatot, sok
pályázat van e tárgyban kiírva. Felajánlja a segítségét, a lobbitevékenységét az Ilka patak
rendbetételével kapcsolatban. Saját maga is megcsináltatott egy szakaszt, de a többi szakaszon
is el kellene ezt végezni.
Kenessey Zoltán: A gátakra is lehet támogatást igényelni, korábban voltak helyszíni
bejáráson, még sem történt a gátaknál sem változás.
Dr. Nyitrai Judit: Az Ilka patak Szent Imre herceg utcai szakaszának a problémájáról van szó.
Az ügy előzménye, hogy az önkormányzat a parti ingatlanokat eladta a tulajdonosok részére.
A parti szakaszok önkormányzati tulajdonban vannak, viszont a magántulajdonosok
bekerítették ezeket és van ahol hidakat létesítettek. A felgyülemlett iszap, és egyéb tisztítás,
illetve a területrendezés nem történhetett meg, mert a területek le voltak zárva. Keresetet
indítottunk kb. 30 ingatlantulajdonos ellen, mivel sokan nem voltak hajlandóak a rendezési
tervet aláírni. A következő tárgyalás jövő januárban lett volna, de ezt a tárgyalást
elhalasztották. Az ügy itt indul és csak a pernyertesség után lesz meg az engedélyes terv, ami
után a munkákat el lehet végezni, amennyiben a pénzügyi források meglesznek.
Jakab Júlia: Elkészült a Debreceni Péter féle felmérés, az adatok feltöltése folyik jelenleg.
Reméli, hogy van erre vonatkozó adat, hogy melyik közterületi fákat szükséges majd
gallyazni.
Kovacsik Tamás: Remélhetőleg a költségvetésben lesz forrás arra, hogy ezt a munkát ha nem
is teljes egészében, de legalább megkezdjük. Korábban kérte, hogy a Közterületfelügyelet
végezzen felmérést a szabálytalanságokról (kőlerakás, gondozatlan növényzet, stb.) A
felszólítások megtörténtek.
Kovács László: Ismerteti a bejárások, ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Göd
területetét végigjárták, a lakosság figyelmét felhívták, szóban és személyesen is. Ahol nem
sikerült e módon, ott az írásbeli felszólításokat kiküldték. A lakosság nagy része a
felszólításoknak eleget tett. Jelenleg várják a határidők leteltét. 85 esetben kérték írásban a
fák, és egyéb növényzet rendbentartását. Az ellenőrzés időpontját az őszi időszakra tervezik.
Szeretné megköszönni azt a cikket, ami közterületekkel kapcsolatosan jelent meg a Gödi
Körképben.
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Csányi József: A körzetében segítették a Közterületfelügyelet munkáját, hogy közösen
megfogalmaztak egy levelet és a nyugdíjas klub nő tagjai ezt széthordták. Akik a levelet
megkapták intézkedtek a környezet megfelelő rendbetételéről.
•

Szemétszállítási díj

Jakab Júlia: Tegnap megbeszélést folytatott a polgármesterrel, aki felkérte a bizottságot, hogy
állítsa össze javaslatait a szemétszállítási díjjal kapcsolatban.
Kovacsik Tamás: Ez ügyben rendkívüli ülést tart a bizottság és felkéri a tagokat, hogy ebben a
problémában fejtsék ki javaslatukat a megoldás érdekében.
•

Termelői piac

Hlavács Judit: 2011. ápr. 26-án született határozat, hogy legyen termelői piac a Művelődési
Ház előtt, az intézmény vizsont elzárkózott attól, hogy szombatonként a piac részére a
mosdóhasználatot biztosítsa. Javasolja, hogy a jövőben ezt is tárgyalja újra a bizottság.
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
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