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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. augusztus 02-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal
hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lenkei György – távolmaradását jelezte)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6
tag jelen van. Javasolja, hogy a bizottság elsőként vízelvezetési problémákat tárgyalja, ezt
követően a meghívó szerinti 1. napirendi pontot, majd új napirendként a buszjárat
menetrendjével kapcsolatos lakossági megkeresést és a Vadkacsa Egyesület felhívását.
Egyebekben pedig válaszokat ad Kenessey Zoltán kérdéseire.
Napirendi pontok:
1. Vízelvezetési problémák
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
2. Göd természetes fürdőhely (Széchenyi szabadstrand) megnyitásának előkészítése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
3. Helyi buszjárat menetrendjének korrekciója
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
4. Vadkacsa Egyesület felhívása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5. Környezetvédelmi problémák
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
6. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Vízelvezetési problémák
Kovacsik Tamás: Ismerteti H. Takács Edit közös képviselő (Szeder utcai lakópark) levelét,
melyet a körzeti képviselőnek, Csányi Józsefnek címzett. A levél az esőzések kapcsán
lezúduló víz által okozott kimosódásokról és a Spar parkolója felé való kijárásról szól. A
Beruházási Osztály jelezte, hogy ismerik a problémát, ezért átadja a szót Popele Julianna
osztályvezetőnek.
Popele Julianna: Konzultált a kollegákkal a probléma megoldása érdekében. Az út nem a
lakópark felé lejt, hanem a Rózsa utca irányába. Amikor ez a lakópark támfalat épített, akkor
a vízelvezetés miatt árkot kellett volna építeni, de ezt nem tették meg és most az
önkormányzat segítségét kérik. Végül is azt a megoldást javasolják, hogy a másik irányba
lejtős út felé még egy 50 cm-es mart aszfaltos padkát építenének, ami megvezeti a vizet és
csurgatóval bevezeti az Ilka patakba. A beavatkozás költségeinek felét az önkormányzat
vállalja. A Spar parkolójának megközelítése nem önkormányzati hatáskör, Magyar
Közútkezelő Kht-hoz tartozik. A válaszlevelet a Beruházási osztály elkészítette és a közös
képviselőnek megküldte.
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A másik levél a Rózsa utcai lakók problémáját tartalmazza. Az Ilka patak bemosódásainak
problémáit a víztársulat betömítette, viszont egy hely van, ahol állandóan kimossa a medret a
víz. 1 méterre van az útszegélytől a kimosódás, mely – a víztársulattól kapott információk
alapján - 20 évente egyszer fordul elő. Itt nem szükséges a komolyabb beavatkozás. A
víztársulat levezetőt épít szeptemberben az Ilka patakba ezen a területen.
Csányi József: Szeder utcai vízelvezetéssel kapcsolatban kérése, hogy legyen egy olyan
padka, ami eltereli a vizet, mert a rézsű már elég jól megbomlott. Szeretné ennek a végleges
rendezését. Köszöni a Beruházási Osztály segítségét. Az árajánlat után egyeztet a
költségekkel kapcsolatban a közös képviselővel.
2. napirendi pont: Göd természetes fürdőhely (Széchenyi szabadstrand) megnyitásának
előkészítése
Kovacsik Tamás: A szabadstrandon épül a paravánszerű öltöző és egy 4 állásos zuhanyozó.
Lassan a strandnyitási feltételek teljesülnek. A füvet rendszeres fűvágással gondozni lehet, a
forrás vizének elvezetése még folyamatban van. A bizottsághoz az a kérése, hogy a hátralévő
elvégzendő munkákat 555 eFt-os hozzájárulással támogassa. Az összköltsége a strand
megnyitásának 1.149 eFt, a két összeg közti különbséget a költségvetés fedezi. Jövőre már a
strand idénykezdetkor üzemelhet. Jelenleg egy úszómű tartózkodik ott, de a megnyitáskor el
kell hagynia a területet.
Bertáné Tarjányi Judit: A NKH a Legfelsőbb Bíróság ítélete ellenére is aroganciát bizonyít. A
vízvizsgálati eredményt a nyitáskor be kell csatolni. NKH eljárásait a Legfelsőbb Bíróság
kifogásolta, ennek ellenére a NKH közölte, hogy az önkormányzat nem „ügyfél”.
Válaszlevelet küldött, melyben megírta a KET szerinti jogokat és jogos érdekeket. Július 11én a Legfelsőbb Bíróság ítélete után jött az NKH végzése, mivel az eljárást 30 nappal
meghosszabbítja, egyeztetés címén. Döbbenetes az eljárás, hogy nem hajtják végre a
Legfelsőbb Bíróság által meghatározottakat. Az úszómű elhagyta a területet, de tulajdonosa
visszatért 2 db katamaránnal.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Minél előbb meg kell nyitni a strandot. A mulasztásokat
elkövető dolgozókat felelősségre kellene vonni – az NKH-nál is, - amíg ez nem történik meg,
addig a helyzet nem változik.
Zombory László: Javaslata a szabálytalanul parkoló gépkocsikkal kapcsolatban, hogy azok
parkolhassanak csak, akiknek ki van jelölve rendszámmal a parkolóhelye. Első ránézésre el
lehet dönteni, hogy a kocsi jogosultan vagy jogosulatlanul állt meg.
Kenessey Zoltán: Az önkormányzat semmilyen eljárást nem tud indítani a katamaránok
ügyében?
Bertáné Tarjányi Judit: Nem, mert hajónak számít, és nem kell engedély. Felépítmény viszont
van, de mégsem kéri a NKH az üzembehelyezési engedélyt.
Kovacsik Tamás: Határozati javaslata, hogy a bizottság 555 eFt-tal támogassa saját keretből a
strand megnyitásához szükséges munkálatok elvégzését és egyúttal a bizottság tulajdonosi
hozzájárulást ad a zuhanyozó és a paraván felállítására.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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105/2011.(VIII.02.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
tulajdonosi hozzájárulását adja a természetes fürdőhely kialakításának érdekében
létesített 4 állású zuhanyozó és öltőző létesítéséhez. A bizottság 2011. évi pénzügyi
keretéből 555 ezer forinttal hozzájárul nevezett létesítmények megvalósítási
költségeihez.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

3. napirendi pont: Helyi buszjárat menetrendjének korrekciója
Kovacsik Tamás: Lakossági kérelem érkezett arra vonatkozóan, hogy az alsógödi
Gólyavendéglőnél lévő buszmegállóhelyet érintse a gödi helyi buszjárat.
A probléma nem újkeletű. Korábban már tárgyalt ez ügyben a Göd Busz Kft. ügyvezetőjével,
de a 7 és 8 óra közötti időpontban történő megállás az iskolakezdés miatt nem megoldható.
Amennyiben a kérelmet aláíró szervezetek (Vöröskereszt, Nyugdíjas klub, Kertbarátok.)
módosítanák kérelmüket a 10-12 óra közötti időszakra, akkor már van esély,hogy lesz szabad
buszkapacitás.

4. napirendi pont: Vadkacsa egyesület felhívása
Kovacsik Tamás: Tegnap megbeszélésen vett részt a VADKACSA Egyesület elnökével. Az
egyesület tagjai a Duna-part tisztítását végzik. Eddig 5 helyszínt vállaltak 250 eFt-os pályázati
pénzből. Kérték Göd Város Önkormányzatának támogatását is.
Jakab Júlia: Eszközfelajánlásunk sajnos nincs. Támogatandó a program, hiszen a környezet
védelmén felül csapatépítő hatása is lehet. Komoly háttér áll az egyesület mögött, a szervezők
sok jó kezdeményezést vittek már véghez, mint pld. a kihelyezett tornaórák, evezés
bemutatása, a vízisport népszerűsítése. Plakátokkal, interneten történő hirdetéssel és esetleg a
bizottsági keretből való hozzájárulással segíthetnénk az egyesület munkáját.
Kovacsik Tamás: Jelenleg a Duna-parti városoknál szeretné az egyesület elérni, hogy minden
gyermek tanuljon meg a szünidőben úszni, evezni és biciklizni. Ez még a jövő terve.
Egyenlőre a Duna egyes partszakaszainak takarításhoz kérik a városok segítségét.
Zsákkal, konténerrel, továbbá 40 eFt pénzügyi hozzájárulással javasolja az egyesület
munkáját segíteni.
Szabó Csaba: Tavaszi városi takarításból maradt nála kb. 30 pár kesztyű és 200 db zsák, ezt
felajánlja az egyesületnek.
Kovacsik Tamás: Konténert a TESZ biztosítana, akkor a felajánlás teljes lehetne.
Nagy Károly: Gödnek 5 km-es dunai partszakasza van, nem csak a frekventált helyekre kell
gondolni, hanem végig mindenhol a felsőgödi részen is. Rengeteg a szemét, több konténerrel
lenne szükség.
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Bertáné Tarjányi Judit: Jövőre a felsőgödi partszakaszon is épülhetne szabadstrand, de az a
terület állami terület. A feltételek ott nincsenek meg a strandalakításra.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
106/2011.(VIII.02.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
támogatja a VADKACSA Egyesület Duna-part tisztítási akcióját 200 db gyűjtőzsákkal
és 30 db kesztyűvel, továbbá a bizottság 2011. évi pénzügyi keretéből 40.000,-Ft-tal.
A bizottság felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a TESZ-nél a
szemétgyűjtéshez a konténert rendelje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

5. napirendi pont: Környezetvédelmi problémák
Jakab Júlia: Bejelentés érkezett a Kádár utcából, hogy valamelyik házban 2-3 naponta sötét
füst száll fel, és műanyagszag terjeng az esti órákban. Ez lehet sima szemétégetés is és
kábelégetés is. A kábelégetéshez rendőrségi feljelentés is szükséges. A helyszíni szemlét testi
fenyegetettség miatt nem vállalja. Javasolja a rendőrség bevonását.
Kovacsik Tamás: Felkéri a Közterületfelügyelet vezetőjét, hogy a bejelentő jelzése után a
rendőrséggel végezzenek helyszíni szemlét.
Kovács László (Közterületfelügyelet vezetője): Három héttel ezelőtt Göd külterületén
szolgálatot teljesítettek és kábelégetőket, hulladékszállítókat figyeltek meg. A helyszínre
kihívták a rendőröket, akik 20 ezer forintos helyszíni bírsággal sújtották a károkozókat. A
következő tettenérés már nem sikerült, 2 helyre kábeltörmeléket leraktak, külterületen
Csomád közelében. A IV. Béla utca végén élő utcalakókat is helyszíni szemle alkalmával
felszólították, akik felhagytak a kábelégetés tevékenységgel. Kérése, hogy a
Közterületfelügyelet részére jelezzék a környezetszennyezést, mivel ez bűncselekmény,
házkutatási parancs sem kell és a rendőrséggel együtt a helyszíni szemlét elvégzik.
Csányi József: Javasolja, hogy a rendőrség vegyen fel jegyzőkönyvet az esetről, hogy azt
továbbítani lehessen a környezetvédelmi hatóságnak.
Nagy Károly: A kábelek összegyűjtése is bűncselekmény, tapasztalata, hogy a rendőrség nem
megfelelő intenzitással kezeli az ilyen ügyeket.
Kenessey Zoltán: A Kálmán utcában is vannak ilyen kábelégetési jelenségek.
Melléképületben lehet égetni? Többszöri bejelentés volt e tárgyban az önkormányzat felé.
Valaki megvizsgálta?
Jakab Júlia: Kérelem nem érkezett hozzá.
Kovács László: Kérdése, hogy a megtalált kábelvégeket hová tegyék?
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Kovacsik Tamás: A környezetvédelmi előadó felveszi a kapcsolatot a TESZ-el, ha
műanyagról van szó, akkor a szelektív szemétként kezelhetik.
6. napirendi pont: Egyebek
Kenessey Zoltán: Felsőgödi gáton a kerékpár úton a vízügyi hatóságok levágták a füvet, de
egy sort kihagytak és strand területén és a padok alatt. Az üdülő kerítéséig szükséges lenne az
újbóli fűkaszálás.
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy az elkezdett kaszálást a DMRV fejezze be, ennek
koordinálására a bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót.
Bozóky tér rendbetételéről és a tervekről ad tájékoztatást Kenessey Zoltánnak.
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja az egyház, alapítvány és az önkormányzat közötti
egyeztetési folyamatokat.
Kovács László: Kenessey Zoltán kérdésére elmondja, hogy Göd város területén a teljes
bejárást végzik, amivel felmérést készítenek a belógó gallyakról és egyéb, a közlekedést
zavaró dolgokról. Kb. 140 felszólítást postáztak ki eddig. Akik nem tesznek eleget a
felszólításnak, ott szabálysértési eljárást javasolnak. A jövő héten kezdik a
visszaellenőrzéseket.
Popele Julianna: Tájékoztatásul elmondja a bizottság nem képviselő tagjainak, hogy holnap
reggel 9 órakor lesz a Kossuth tér ünnepélyes átadása.
Szabó Csaba: Felsőgödön épült egy sport terasz nevezetű vendéglátóhely. A lakosságot
zavarja, hogy hangos, zenés estéket terveznek. Ez már Sződligeti terület, Váchoz tartozik a
hatáskör. A bizottságot tájékoztatja, hogy több panaszlevél érkezett hozzá és tegnap helyszíni
szemlén vett részt.
Kovacsik Tamás: Jegyzői hatáskör az ügy kivizsgálása.
Bertáné Tarjányi Judit: A Szabályozási Terv szerint építmény nem helyezhető el a vele
szemben lévő területen, mivel állami tulajdonú terület.
Csányi József: Bezárt a Las Vegas és a HAWAI presszó. A lakók kérdése volt, hogy a
következő bérlő nyitvatartását korlátozhatja-e az önkormányzat?
Jakab Júlia: A jogszabályok szerint csak bejelentési kötelezettsége van az üzemeltetőnek.
Csányi József: Következő ülésen szeretné, ha a bizottság e tárgyban napirendre tűzne
rendeletmódosítást.
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
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