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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. december 6-i soron következő ülésén, a polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lenkei György és Balogh György –
távolmaradásukat jelezték)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 5
tag jelen van.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester Úr kérésére a Címzetes főjegyző Úr utasítást
adott ki, melynek lényege, hogy olyan előterjesztés, amit ők nem láttak nem mehet a
bizottságok elé, tehát a jegyzőkönyvvezetők olyan előterjesztéseket fogadhatnak csak el, amin
a polgármester vagy a címzetes főjegyző aláírása szerepel.
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendi pontban
hozzászólásuk van.
Popele Julianna: 2 db előterjesztés került kiosztásra, az egyik a Szakáts kert épületbontása, a
másik a Kisfaludy u. Egészségház tetőterével kapcsolatos.
Szabó Csaba: Felsőgödi Duna-parti gát állapotával kapcsolatban szeretne hozzászólni.
Nagy Károly: Közvilágítás témája.
Jakab Júlia: Mikszáth Kálmán utcai fakivágásokkal kapcsolatban van hozzászólnivalója.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi
napirendi pontok tárgyalását:
1. Polgármester felhatalmazása a MÁV Zrt-vel folytatandó tárgyalásokra
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
2. Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Göd Város
Önkormányzatának környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz.
rendeletéről
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
3. Göd Keresztény Demokrata Néppárt javaslatai a megvalósítandó feladatokra
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4. PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület részére nyújtott támogatás visszavonása
(10-13. oldal)
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5. Kiemelt közterületek gondozási problémái
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
6. Közterületi fakivágási kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
(anyag ülés előtt)
7. Egyebek:
- Csikai Miklós kérelme
- Fakivágási kérelmek
- Göd, Kisfaludy utca 7. sz. alatti Egészségház tetőtér beépítése
- Göd, Szakáts kertben lévő épület bontása
- Felsőgödi dunai gát állapota
- Közvilágítási problémák
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1. napirendi pont: Polgármester felhatalmazása a MÁV Zrt-vel folytatandó tárgyalásokra
Kovacsik Tamás: Két éve megkezdtük a tárgyalásokat a három gödi állomás
elhanyagoltságának megszűntetése végett. Az utazóközönség hangulatát ez igen csak
befolyásolja. Előrehaladott tárgyalásaink voltak az akkori két alpolgármesterrel az állomások
üzembentartásával kapcsolatban, majdnem szerződéskötésre került sor, amikor lecserélték a
MÁV vezetését. Ezután ismét újra kezdték a tárgyalásokat, helyszíni szemléket,
jegyzőkönyvek felvételét, aztán ezek a tárgyalások is megszakadtak. Most a polgármestert
hatalmaznánk fel a tárgyalások lefolytatására. A 3 db nyilvános WC-t is rendbe hozhatnák. A
MÁV mostani vezetősége kérdés, hogy hogyan áll az ügyhöz.
Bertáné Tarjányi Judit: Szándék van a helyi védelemről szóló rendelet módosítása.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Módosító javaslata a határozathoz, hogy a polgármester
tájékoztassa a bizottságot a tárgyalások eredményéről.
Határozati javaslatra: - módosítva és a tárgyalás eredményeiről tájékoztassa a bizottságot.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
161/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy
a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a MÁV Zrt-vel egyeztető
tárgyalásokat folytasson Göd közigazgatási területén elhelyezkedő MÁV Zrt. tulajdonában,
vagy kezelésében álló ingatlanok üzemeltetési szerződések előkészítése tárgyában.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot a tárgyalások eredményéről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Markó József polgármester

2. napirendi pont: Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Göd Város
Önkormányzatának környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz. rendeletéről
Jakab Júlia: Megváltozott a törvény és olyan a helyi rendelet, ami nem felel meg a törvényi
előírásnak. A magasabb rendű jogszabály biztosítja azt a részt, amit törölni kell a helyi
rendeletből.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A környezetvédelmi rendelet átvizsgálását már korábban is, de
most is javasolja. Mellékletben itt kellene szerepeltetni a favédelmi rendeletet is. Dr. Nyitrai
Judit ígérte legutóbb, hogy átnézi a rendelet-tervezetet.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
162/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek – tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-1586/1/2011.
sz. törvényességi észrevételére – a helyi környezetvédelmi szabályokról szóló 6/2000.(II.22.) sz.
Ök rendeletének módosítását a címzetes főjegyző előterjesztése szerint.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
3. napirendi pont: Göd Keresztény Demokrata Néppárt javaslatai a megvalósítandó
feladatokra
Kovacsik Tamás: Az alpolgármesterrel pontonként végigmennek a javaslatokon és erről
előterjesztést készítenek majd a bizottság felé.
Nagy Károly: Figyelembe kell venni a felírt javaslatokat. Duna u. Ady u., mint tengely
problémáját sokszor felvetik, ez ügyben szükséges lesz valamit tenni.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A javaslatok közül az elsőt, az Rákóczi úton a közlekedési
lámpát, nem javasolja.
Bertáné Tarjányi Judit: Forgalomlassító műtárgyat sem lehet az Ady utcában kihelyezni.
Csányi József: A Rákóczi út javítása és a parkolók kiépítése folyamatban van.

4. napirendi pont: PET Állat és Környezetvédelmi Egyesület részére nyújtott támogatás
visszavonása
Kovacsik Tamás: A PET hozzánk fordult, mint környezetvédelmi bizottsághoz, hogy 100 eFttal támogassuk az általuk szervezett ivartalanítási akciót. A PET úgy döntött, hogy mégsem
tart igényt erre a támogatásra.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A szervezet majdnem feloszlás alatt van. Az egyesület vezetője
a munkákat már nem győzi egyedül elvégezni, valószínű ez is ezek közé a feladatok közé
tartozott. Kérdése, hogy a jövő évre nem vihető át ez a támogatási összeg?
Kovacsik Tamás: A szándék, hogy jövőre szintén támogatjuk átvihető, de a támogatási
összeget most vissza kell venni.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
163/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
visszavonja 75/2011.(V.16.) sz. határozatát, amivel a PET Állat-és Környezetvédelmi
Egyesület számára 100.000,-Ft támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből.
A támogatás visszavonását a PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület kérelmezte. A
bizottság felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy az egyesület részére elkülönített támogatási
összeget a bizottság 2011. évi pénzügyi keretébe visszacsoportosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
Kovács Krisztina pénzügyi ov.
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5. napirendi pont: Kiemelt közterületek gondozási problémái
Kovacsik Tamás: A köztereken elültetett növényzet nincs szakszerűen karbantartva, ezt
Hubayné dr. Horváth Nóra szakvéleményében elmondta. A KFT, akivel a közterületek
fenntartására szerződtünk jól végzi a munkáját, de nem szakemberként kezelik a növényzetet
sok helyen. Történt olyan, hogy nem a terv szerint ültették a fákat, az évelő növényeket
kiszedték, és mást ültettek helyettük. A társaság önállóan dolgozott, jóhiszeműen, nagy
szorgalommal, de nem elég szakmaisággal. A munkák felügyeletére koordinálására lenne
szükség. Javaslata, hogy évente legalább kétszer egyeztessenek szakemberrel a közterületek
gondozásával kapcsolatban. Felkérhetnénk erre Hubayné dr. Horváth Nóra tervezőt is.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Támogatja az elhangzott javaslatot, pontos helyrajzi
számokkal, figyelemmel a kiemelt területekre.
Kovacsik Tamás: A Debreceni Péter féle digitális rendszerben megtalálható a közterületek
állapotfelmérése, ezt már tudomása szerint lehet használni.
Csányi Jószef: Nem csak a tereinken, hanem a játszótereinken is sok helyen van karbantartási
igény, itt is rengeteg növény van, amit gondozni kellene. Igény van a metszésre, gallyazásra,
permetezésre. Javasolja ezzel kiegészíteni a határozatot.
Popele Julianna: Közbeszerzési eljárással nyerték el a munkát akikkel szerződésünk van. Ez a
szerződés jövő év augusztusáig tart, a szerződésben részletesen le vannak írva, hogy milyen
területre milyen feladatok vonatkoznak. A főkertész hiánya valóban érződik, lehet, hogy az
elhangzott javaslat szerint az évi két alkalom a felülvizsgálatra kevés lenne.
Arról, hogy milyen növény helyett mit ültetnek nincs tudomása, de konkrétan a Kossuth téren
petúnia volt ültetve a szobornál, e helyett lett az árvácska betelepítve. Lehet, hogy volt évelő
növény is amit kivettek, de erre pontosan nem emlékszik.
Kovacsik Tamás: Szeretné, ha jövőre a Bozóky tér rendezése is elkezdődhetne és a most
kialakítandó szabadstrand környékét is rendbe hoznánk park kialakítással.
Évente 4 alkalmat is javasolhatunk, a szakmai felügyeletre.
Jakab Júlia: A vállalkozó, aki elnyerte a közbeszerzést vállalta a szakszerűséget, ő is
felkérhetne szakértőt, így az önkormányzat sem kerülne külön költségébe és a feladat is
megoldódna.
Kovacsik Tamás: A probléma megoldása érdekében egyeztetni fog a jelenlegi szerződővel.
Bertáné Tarjányi Judit: Jelezni szeretné, hogy a Kossuth utca végén lévő térrel kapcsolatban
lakossági megkeresés történt, miszerint javaslatuk, hogy a közelben található Makovecz ház
miatt nevezze el az önkormányzat Makovecz térnek. A tér egészen a strandig tart,
megosztással keletkezett egy mocsár terület, melynek külterületté való visszaminősítését kéri.
Kovacsik Tamás: Erről tájékoztatja a polgármestert és írásbeli előterjesztést kér.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Maros utca is maradjon egy helyrajzi számon és az összes többi
váljon le innen és felkéri a főépítészt, hogy ennek a területnek a rendezése érdekében is
készítsen előterjesztést.
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Popele Julianna: Nem az egyetlen utca, ami kanyarodik Gödön. Az ilyen jellegű változtatás
igen nagy költségű, pld. földhivatali és egyéb költségek. Az Építéshatóság feladata a
házszámok rendezése. Egy utcának egy helyrajzi száma van, az nem probléma.
Az Építéshatóságnak meg van az ütemterve a házszámozás rendezésére.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ezt másfél éve kérte napirendre venni. Az összes házat ezen a
területen át kellene számozni. Jelenleg rendezetlen így az ügy. Véleménye szerint csak 2 házat
kellene átszámozni.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
164/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a gödi kiemelt közterületek zöldfelületi
gondozásának szakmai felügyeletének hatékony ellátása érdekében járjon el a jelenleg
szerződéssel megbízott cégnél.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

6.napirendi pont: (EGYEBEK I.)
•

Csikai Miklós kérelme

Szabó Csaba: Csányi képviselő Úr részéről került ide ez az előterjesztés. A levél szerint a
vállalkozó azért végezte korábban a gallyazási munkákat, mert felhasználhatta az arra
érdemes levágott ágakat. Az utóbbi időben csak gallyazás és szemét volt, amit nem lehetett
hasznosítani, még a az elszállításról is gondoskodnia kellett. A levélben 118 eFt szerepel,
javasolja 50 eFt kifizetését.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint nem szakszerűen végezték el a munkát.
Akkor készített fényképfelvételeket, szeretné látni az aláírt megbízási szerződést és a
bizottsági felhatalmazást. A nyírfákat metszését nem így kell végrehajtani. Nem javasolja a
kifizetést.
Csányi József: Ellentétben az előbb elhangzottakkal véleménye szerint a fák nagyon szépen
karban vannak tartva. Az ügy előzménye, hogy a korábbi környezetvédelmi előadó, kért egy
árajánlatot, erre válaszolt a vállalkozó, de az anyagiak nem lettek rendezve és a megállapodás
sem született meg konkrétan, csak szóban. A fák közepén lévőgallyakat a magasfeszültségű
vezeték és odvasság miatt kellett kivágni. Véleménye szerint most a 118 eFt-ból 68 eFt-ot
fizessünk ki a bizottsági keret terhére, a fennmaradó részt pedig a jövő évben. A kifizetést
jogosnak tartja, hiszen 7 db fáról van szó, nagy mennyiségű gallyat szállítottak el valóban,
hasznosítható fa viszont nem volt a gallyazások során.
Bertáné Tarjányi Judit: A közterületek tulajdonosa nem a hivatal, hanem az önkormányzat. Ez
a tipikus példa, hogy összekeveredtek a hatósági és önkormányzati dolgok.
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Jakab Júlia: Amikor a hivatalhoz került ez az ügy az elsők közt volt. Az akkori helyszíni
szemlén azt tapasztalták, hogy a fák nem voltak jó állapotban. Véleménye szerint erre a
munkára, amire nem volt megrendelő utólag nem adhat az önkormányzat pénzt
visszamenőleg. A jövőben lehet megbízást kötni.
Csányi József: A munkát a vállalkozó akkor is elvégezte.
Kovacsik Tamás: Nagyon sokat dolgozott jól és ingyen a vállalkozó eddig az
önkormányzatnak. Ha a PET visszaadta a 100 eFt-ot, akkor ebből finanszírozható lenne a
fenti költség, viszont a szabályosság kereteit mindenképp be kell tartani.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
165/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Csikai
Miklós vállalkozó 2011. november 9-én kelt kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a
munka elvégzéséhez sem tulajdonosi hozzájárulással, sem megrendelővel nem
rendelkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

7. napirendi pont: Fakivágási kérelmek
•

Vasúti átjárónál töltésén tervezett növényültetés

Jakab Júlia: A kérelemben a Nemeskéri út felőli vasúti átjárónál lévő töltés növényzettel való
ellátásáról van szó. Egyrészt magánterületen, másrészt a töltésen szeretnének növényeket
ültetni. A töltésen lévő munkálatokhoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A kérelmező saját
nevelésű örökzöld borbolyát szeretne telepíteni, a várostól a gondozási költségeket kéri, ami
számításai szerint kb.130 eFt. A telepítéshez mindenkinek meg van a joga a magánterületen
fasor létesítését tervezi. A töltésnél történő telepítéshez a bizottság engedélye szükséges.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A vadgesztenye fa hajlamos az aknázómoly fertőzésre. Itt
gondoskodni kell a folyamatos permetezésről. Nem javasolja ennek a telepítését.
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a töltésen történő telepítésre a bizottság ne adjon
tulajdonosi hozzájárulást. Nem teljesen biztos, hogy a terület önkormányzati tulajdon. Ezt a
jogászoknak már többször felvetette, hogy nézzenek utána.
Popele Julianna: Belvízvédelmi töltésre nem javasolja a faültetést. Ő maga vette észre és
jelezte a kollegáknak, hogy az önkormányzat engedélye nélkül ne történjenek ilyen
munkálatok.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
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166/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

Simon Dezső magánterületen történő vadgesztenyefasor telepítési kérelmére felhívja a
telepítést végzők figyelmét az aknázómoly kártékonyságára és a magas permetezési
költségekre. A bizottság javasolja, valamilyen másfajta őshonos fa ültetését.
A bizottság – tekintettel a belvízvédelmi gát egységére – nem járul hozzá 073/6. hrsz-ú
töltés (földgát) növényzettel való beültetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Molnár Ágnes (Göd-Újtelep, Mayerffy utca 12/B.) kérelme

Jakab Júlia: Fényképfelvételeket mutat, melyben a kérelmező fakivágást kér, pótlási
kötelezettséggel.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
167/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul

Molnár Ágnes (Göd-Újtelep, Mayerffy utca 12/B.) ingatlana előtt található
balesetveszélyes akácfa kivágásához, pótlási kötelezettség terhe mellett. A bizottság
felhatalmazza a környezetvédelmi előadót a fakivágás lebonyolításával.
A bizottság a kivágott fa pótlásaként gömbakácfa ültetését javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Kemencei Tiborné (2131 Göd, Fürdő u. 2.)

Jakab Júlia: Amikor a helyszíni szemlére került a sor már csak a csonkok látszódtak. Bajuk
nem volt, a fákat kivágta, 4 db-ot, hibiszkus cserjéket szeretne ültetni. Véleménye szerint fa
pótlásra lenne szükség.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
168/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tudomásul
veszi Kemencei Tiborné (2131 Göd, Fürdő u. 2.) ingatlana előtti korhadt diófa és 5 db nyírfa
kivágását és felkéri a kérelmezőt, hogy pótlásként 3 db előnevelt gömb juharfák ültessen.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Jakab Júlia: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató kérelmezte a Nemeskéri Parkerdő C és
G szektoraiban található kidőlt és csonka fák eltávolítását. A fákat erdészeti szemlén
ellenőrizték.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
169/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a
Nemeskéri Parkerdő C és G szektorában a kidőlt és csonka fák kivágását, kivéve a feketediófát.
A bizottság felkéri dr. Mödlingerné Kovács Évát, hogy a munkálatok ellenőrzésében vegyen

részt.
A bizottság felkéri továbbá dr. Hetényi Tamást, hogy a munkálatok idejéről dr.
Mödlingerné Kovács Évát előre tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Rozmaring utca közterületen lévő nyírfáinak gallyazása

Kovacsik Tamás: A bizottság felkéri Csikai Miklós vállalkozót, hogy adjon árajánlatot az
ELMŰ vezetéket veszélyeztető gallyak eltávolításáról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
170/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Csikai
Miklós vállalkozót, hogy a Rozmaring utcában – az ELMŰ vezetékbe belógó nyírfa ágak
levágásáról készítsen árajánlatot.
A bizottság az árajánlat benyújtását követően saját bizottsági keretéből fedezi fenti költséget.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

8. napirendi pont: EGYEBEK (II) - Göd Kisfaludy utca 7. sz. alatti Egészségház tetőtér
beépítése
Popele Julianna: A Kisfaludy utcában a Szirt Invest Kft. épített egészségházat, erre
megállapodást kötött az önkormányzattal. A tetőtér hasznosítását az önkormányzat vette át. A
város vezetés úgy döntött, hogy a projektet elindítja, megbízást adott a tetőtér hasznosításával
kapcsolatos engedélyek beszerzésére. Ezért szükséges az alábbi határozati javaslat elfogadása.
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határoztot hozták:
171/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a
Göd, Kisfaludy utca 7. sz. alatti, 4374/1 hrsz-ú ingatlanon levő épület tetőterében magánorvosi
rendelők és irodák kerüljenek kialakításra.
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Felkéri a Beruházási Osztályt a szükséges engedélyek beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Beruházási Osztály

•

Göd, Szakáts kertben lévő épület bontása

Kovacsik Tamás: A Szakáts-kert romos épületében lakott valaki, akit már elhelyeztek onnan,
tekintettel az épület életveszélyes állapotára. Az épület bontás nélkül nem állítható helyre. Az
Építéshatóság helyszíni szemlén javasolta, hogy a főfalak megtartása mellett a részleges
bontást mielőbb végezzék el.
Popele Julianna: Felhívja a figyelmet arra, hogy néhány fa van, ami a hozzáférhetőséget
gátolja, erre figyelemmel kell lenni.
Kovacsik Tamás: A villanyáram szolgáltatására kialakított helyet kéri, hogy ne szüntessék
meg, a bekötési lehetőség maradjon meg, mivel a Szakáts-kert üzemeltetőjének korábbi
kérelme volt, hogy szándékukban állna a Búzaszem Iskoláról lecsatlakozhassanak.
Kovács László: A jogosultság nem szűnik meg.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A bontás költségeire tett árajánlatot magasnak tartja.
Popele Julianna: Van még egy árajánlat, ami magasabb összegű ennél, a kollegák ezügyben
tájékozódtak.
Bertáné Tarjányi Judit: Az épület sem helytörténeti sem más értéket nem hordoz.
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határoztot hozták:
172/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, a Göd, Szakáts kertben levő
épület részleges bontását oly módon, hogy a főfalak 1 méter magasságban megmaradjanak. A
bontási költséget, 862 eFt-ot a 3/2011. (II. 24) sz. Ök. rendeletben meghatározott működési
tartalék szabad kerete terhére biztosítja. Felkéri a Beruházási Osztályt a bontási munkák
lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Beruházási Osztály

•

Dunai gát rossz állapota

Szabó Csaba: Felsőgödnél megbontódott a gát, erről fényképfelvételeket készített, amit a
bizottságnak bemutat. A tavaszi árvíz mégjobban megrongálhatja, a gátnak több helyen van
sérülése, ezt ajánlja a figyelembe.
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Bertáné Tarjányi Judit: A gátjavítás nem önkormányzati feladat, de szükséges az árvízveszély
miatt.
Jakab Júlia: A KÖVIZIG jelezte, hogy hibák vannak a gáton, az állami szakemberek
folyamatosan végzik az ellenőrzéseket. A gyakorlat és az elmélet viszont nem mindig
találkozik.
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a diagnosztikai vizsgálatot.
Kovacsik Tamás: A januári ülésre hívjuk el a KÖVIZIG illetékesét, addig készítsünk végig
fotókat a gátról.
Popele Julianna: Javasolja egy tájékoztató, felkérő levél megírását, melyhez
fényképfelvételeket is csatolnának. Korábbi tapasztalata, hogy azonnal kijöttek a helyszíni
szemlékre. A kerékpár út építése során a KÖVIZIG engedélyét is meg kellett kérni. Célszerű
lenne megírni, hogy tervezzük a kerékpárút felújítását.
Kovács László: A gát vonalában lévő Duna-holtágnak ez az oldala a KÖVIZIG kezelésében
van, megkérte őt az illetékes, hogy ezen a részen az uszadékfa kivágására van lehetőség. A
Duna-holtágán végig össze lehetne szedni a fákat azoknak, akik erre engedélyt kapnak. Kéri a
hivataltól az engedélyezettek névsorát és a KÖVIZIG felé a levél megírását.
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Szociális Bizottságot, hogy
ezzel az üggyel foglalkozzon, aki korábban már visszaélt az elhangzott lehetőséggel, az most
ne vehessen részt a gyűjtésben.
Kovács László: Felszólítást kell küldeniük a közterületen lévő gondozatlan sövényekkel
kapcsolatosan, kéri, hogy a bizottság javasoljon erre határidőt.
Kovacsik Tamás: 2012. márc. 15-ig javasolja a határidő megjelölését. A bizottság felkéri
Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a KÖVIZIG felé az úszadékfákkal kapcsolatos
levelet megírja.
Nagy Károly: A sarkantyúk megépítésének az lett a következménye, hogy a víz rossz helyre
terelődött.
Kovacsik Tamás: A vízlépcső építésénél igéretet tettek ezek visszabontására. Ez nem történt
meg.
•

Közvilágítási problémák

Nagy Károly: A közvilágítással az a probléma, hogy a téli időszakban a fényviszonyok és a
közvilágítás nincs arányban, vagyis hajnalban a vonathoz, buszhoz járó emberek a sötétben
botorkálnak. Ennek a problémának a kezelésére a fényérzékelő alkalmazása lenne a kiváló
megoldás.
Popele Julianna: Központi vezérléssel működik a világítás, az ELMŰ azt nyilatkozta, hogy
összehang van a fényviszonyok és a közvilágítás között. Éjszakai fényerőszabályozzó lett 8
éve telepítve a városban, tehát már megvalósult fenti probléma kezelése, ezért az
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önkormányzatnak van már megtakarítása, a szerződés 2 év múlva lejár. Jelenleg kb. 3 mFt-os
a megtakarítás.
Nagy Károly: Véleménye szerint nincs összhang, nem érti, hogy a mindenkori
fényviszonyokhoz miért nem lehet alkalmazkodni.
Kovács László: Nap keltéhez és nap nyugtához igazodnak a ki-be kapcsoló jelek. Minden
önkormányzat olyan szerződést köt, amilyet akar. Minden más ettől eltérő megoldás drágább
lenne a közvilágítás szempontjából. 160 transzformátor van, mindegyikre nem lehetne
alkonykapcsolót kötni. Az időeltérést lehetne szűkíteni, vagy bővíteni, ezt kérelmezni lehet.
Szabó Csaba: Javasolja a városi közvilágítási szerződésben foglalt világítás intervallumának
átvizsgálását és Nagy Károly bizottsági tag javaslatainak figyelembevételét.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:

173/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a
Beruházási Osztályt, hogy az ELMŰ-nél a a közvilágítási szerződés időintervallumának

módosítása tárgyában intézkedjen.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Beruházási Osztály
•

Szabó Csaba: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a körzetében árokásás alkalmával
vezeték került elő a földből. A hivatal dolgozói azonnal intézkedtek, helyszíni szemlén
megállapították, hogy optikai kábelről van szó. Sajnálatos módon kiderült, hogy a
városnak nincs közműtérképe. Véleménye szerint éves bontásban el lehetne ezt
készíttetni és akkor ilyen problémák nem merülnének fel. Ez a kábel még az előző
ciklusban kerülhetett a földbe. A kábelt a meglévő vízelvezető árokba helyezték,
egyszerűen beásták.

Popele Julianna: A közműtérkép hiánya már többször felmerült. A tervek minden
szolgáltatónál megvannak, meg kellene vásárolni, akár kedvezményes áron. Hasonlóan
szükség lenne erre is akár csak a térinformatikára. Minden egyes alkalommal nem kellene
akkor ez miatt a szolgáltatókat megkeresni. Az önkormányzat nem vállalhat felelősséget az
ELMŰ, vagy VÍZMŰ által elhelyezett dolgokra, tehát a felmérést sem javasolja.
Bertáné Tarjányi Judit: A közművekről készült térkép nem szerezhető meg olyan könnyen.
Korábban a térinformatikus végzett feltöltéseket, de aztán megszűnt ez a munkakör. Jelenleg
a programok és azok karbantartása is igen nagy költséggel járna.
Csányi József: Javasolja, hogy az önkormányzat minden esetben kérje be a munkálatok előtt a
rajzokat,amit a közművektől bekérnek.
Popele Julianna: Ma már ez a folyamat, a tervek szükségesek a hozzájáruláshoz. Korábban
volt ezzel gond.
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•

Jakab Júlia: Mikszáth Kálmán utca balesetveszélyes fáinak levágására és a kerékpárút
útszelvényének kialakításához 92 eFt-ra lenne szükség.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
174/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a
Mikszáth utca és Luther Márton utca útszelvényének karbantartásához, a fák metszéséhez és a
veszélyes gallyak eltávolításához.
A munkák elvégzésének költsége 92.000,-Ft, melynek pénzügyi fedezete a „Környezetvédelmi
feladatok ellátására” 2011. évben betervezett összeg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Kovacsik Tamás: A következő bizottsági ülésre kéri a mind a bizottsági keret mind a fenti
forráshely maradványöszegének megjelölését.
Jakab Júlia: VKB-PEKJB közös ülést javasol dec. 19-én, téma a hulladékgazdálkodási
rendelet módosítása.
•

Mayerffy utcai fák lecsonkolása

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az épülő nyugdíjas otthon előtt az utcán lévő fákat erősen
megcsonkolták, melyről fényképfelvételeket mutat.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:
175/2011.(XII.06.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Jakab

Júlia környezetvédelmi előadót, hogy tegyen szabálysértési feljelentést Göd-Újtelep,
Mayerffy utcában lévő fák engedély nélküli galllyazásának ügyében.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
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