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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2011. február 16-i munkaterv szerinti ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lenkei György) 
 
Kovacsik Tamás a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes,  6 tag jelen van.  
 
Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott anyagokat. Kéri, hogy jelezzék a 
megjelentek, amennyiben az Egyebek napirend alatt új témát vetnének fel. Javaslatot tesz a 
napirendi pontok tárgyalási sorrendjére, mely eltér a meghívóban foglaltaktól. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és 
azok sorrendjére tett elnöki javaslatot. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. BME, Németh Endre mérőtelep helyzete  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                   (1-2. oldal) 
2. Dunai szabadstrand 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész         (3-5. oldal) 
3. Tulajdonosi hozzájárulás – Távközlési (optikai) kábel fektetéséhez   
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.          (6-7. oldal) 
4. Komposztálótelep megvalósítása 
     Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia            (8-11. oldal) 
5. Műemlékek helyreállítása  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                                             (12-14. oldal) 
6. Ajánlat – a gödi termálfürdő fejlesztési koncepciójának, megvalósíthatósági 
    tanulmányának és pályázati dokumentációjának kidolgozására  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök            (15-18. oldal) 
7. Ilka rendezvényterem 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                                       (19-26. oldal) 
8. Kincsem Óvoda vezetőjének kérelme 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök            (27. oldal) 
9. Városi zöldvagyon megőrzése, matuzsálem fák (61 db) 
     helyi védetté nyilvánítása  
    Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó           (28-31. oldal) 
10. Nemeskéri parkerdő és Maros u. határán található platánsor, illetve a Bartók B.  
      utcai Duna-parton álló platánfák állapotfelmérése                                         
     Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó            (32-34. oldal) 
11. Közterületi fakivágási kérelmek  
     Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó             (35-36. oldal) 
12. Közterületi táblák  
      Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész              (37-38. oldal) 
13. Göd, Kossuth L. u. 2. sz. ingatlan tulajdonosainak kérelme  
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök              (39. oldal) 
14. Városi takarítás  
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB alelnöke                                                         (ülés előtt kiosztott anyag)     

15. Egyebek:  
      - Göd Város Képviselő-testületének környezetpolitikai nyilatkozata 
         Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő     (ülés előtt kiosztott anyag) 
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      - Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentése 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, Popele Julianna Beruh. Ov. (ülés előtt kiosztott anyag) 
      - 8/2011.(II.10.) sz. KOSB határozat      
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök    (ülés előtt kiosztott anyag) 
      - Közterületi faápolás 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     (ülés előtt kiosztott anyag) 
      - Hawai presszó ügye 
        Előterjesztő: Csányi József  képviselő     (szóban) 
      - Hulladékgazdálkodásról  
        Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő     (szóban) 

 
1. napirendi pont: BME, Németh Endre mérőtelep helyzete 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Budapesti Műszaki Egyetem önkormányzati tulajdonú terület 
mellett üzemelteti a mérőtelepét. A terület jelentős fejlesztés előtt áll. Az ingatlanon lévő 
épületek hatósági ügyei rendezettek, a csónakház és a leendő kollégium is rendelkezik a 
megfelelő engedélyekkel. A BME rendeltetésszerűen használja a területet, a 
mérőgyakorlatokon részt vevő diákokkal eddig probléma nem volt, kb. 1000 fő mozgott a 
telepen. Zavart okoztak viszont az előterjesztésben felsoroltak: 

- Az úszómú nem közforgalmú kikötő, ennek ellenére mégis így üzemel, 
- Az ott tartózkodási engedéllyel rendelkező hajók listáját a mai napig nem kapta meg 

az önkormányzat, 
- Az úszómű engedélyét és szabályzatát sem kapta meg az önkormányzat, 
- Rendszám nélküli gázüzemű gépjármű több alkalommal a Dunában ragadt, 
- BME területen rendszeres, hangos kereskedelmi célú rendezvény, 
- BME területén tárolt nagy mennyiségű motoros járművek, 
- Földmunkákkal kapcsolatban szükséges a városrendezési hatástanulmány benyújtása.  

Ezt a tanulmányt, ha  a BME benyújtja, akkor a Képviselő-testület elé kerül. Az úszómű 
engedélyeinek becsatolása is szükséges. Az előterjesztés tartalmazza a megoldási javaslatokat 
is. Az üzemeltetési szabályzatban és az önkormányzattal kötött megállapodás betartásával 
folytatnák a működést ez lenne a megfelelő megoldás. Szükséges még a nagyszámú motoros 
hajók ott tartózkodásának megszüntetése, a korlátozás feltétlenül indokolt. 
Dr. Fekete Károly adjunktus úrral fenti problémák egyeztetése megtörtént, az előterjesztés is 
az egyeztetés eredménye. 
 
Dr. Fekete Károly (BME adjunktusa): Az előterjesztésben a negatívumok domináltak. 
Hallgatók, oktatók vesznek részt  a különböző tanfolyamokon, ahol eddig probléma nem volt.  
 
Lenkei György tag megérkezett.  
 
Az ott lévő motorosok számát korlátozni fogják. A sporthajók a helyszínen vannak, ezt a 
helyszíni bejárás alatt a bizottság elnöke is megtekintette. Kaput szereltettek a kikötőre. A 
földmunkákat a mai napon úgy tudta nem tárgyaljuk, de ha igen akkor ezzel kapcsolatban 
elmondja, hogy a hatástanulmányban mindenről beszámolnak majd. A nyári sportlehetőséget 
fenn szeretnék tartani. A zsúfolt hétvégéken a sportolásukra szánt területet nyitva hagyják a 
gödiek előtt. A hajókról a pontos listát folyamatosan tudja megadni, de előreláthatólag 
március 31-ig nem. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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17/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja az önkormányzat Képviselő-testületének, hogy amennyiben a BME a Németh 
Endre mérőtelepre és a hozzá tartozó - nem közforgalmú - úszóműves kikötőhelyre 
vonatkozó előírásokat, megállapodásokat megszegi, a hiányosságokat nem rendezi, az 
úszóműves kikötőhelyhez kiadott tulajdonosi hozzájárulást vonja vissza. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Jegyző 
 
 
2. napirendi pont: Dunai szabadstrand 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szabadstrand területe szomszédos a BME területével. A 
vízminőséget megvizsgáltatták kétszer, mind a két alkalommal fürdésre alkalmasnak találta a 
vízügyi hatóság a Duna vizét. A szabadstrand megnyitásához szükséges volt a nyilvános WC,  
és az ivókút, ami már megtalálható a területen. Egy  4 állásos szabadtéri zuhany kell még, a 
fürdőterület körbe bójázása és két fa öltöző létesítése. Ezek megléte szükséges a szabadstrand 
működtetéséhez. Jelenleg ott áll még,  az engedély nélkül ott tartózkodó úszómű, melynek 
eltávolításával kapcsolatos hatósági eljárás folyamatban van. A közlekedési hatóságot 
átszervezték. Javaslata, hogy a nem nagy költségű hiányosságokat minél előbb csináltassa 
meg az önkormányzat. Az engedélyeket be kell kérni. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
szabadstrand 2011-es évadra történő engedélyeztetési eljárásának megkezdését. A bizottság 
felkéri  a Beruházási Osztályt, hogy a megnyitáshoz szükséges építményekre kérjen árajánlatot 
és a költségeket a 2011-es költségvetésben terveztesse be. 
 
Felelős: főépítész, Beruházási Osztályvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Komposztálótelep megvalósítása  
 
Wassné Jakab Júlia: Göd és Sződliget határában kíván Puskás Péter vállalkozó egy 
komposztáló telepet létesíteni. Felkéri Puskás Pétert, hogy tájékoztassa a bizottságot a 
tervekről.  
 
Puskás Péter: A már működő telephelyet szeretnék átalakítani, bővíteni. A telep 2000-től 
működik,  a Honvéd sortól lehet megközelíteni. Sződliget külterületéhez tartozik a közel 6 
hektáros terület, ahol díszfaiskola is üzemel. Felvetődött a zöldhulladék feldolgozás igénye. 
2006-ban a telephelyen kialakítottak egy komposztgyűjtő területet, itt készítették a 
faaprítékokat. Vegyes hulladék feldolgozása is folyamatosan működik. A komposztáló-telep 
kialakításának milyen jogszabályi előírásai vannak, ennek utána néztek. Kértek állásfoglalást 
a környezetvédelmi felügyelőségtől. Írásban megkapták az erről szóló tájékoztatást, mely 
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három kritériumot tartalmazott, ami még nincs meg. A komposzt területet betonburkolattal 
kell ellátni, zár csapadékgyűjtőt létesíteni, hídmérleget működtetni . 1000 m2-es burkolat 
kerülne a terveik szerint kialakításra. Tavaly Vácról 1500 m3 hulladék került feldolgozásra, 
ez felaprítva nem nagy mennyiség. A telephely adottságai megfelelőek, eddig semmiféle 
lakossági panasz probléma nem volt. A fű rögtön faaprítékkal össze van keverve, ezáltal 
nyáron sem okoz szaghatást. Prizmás megoldást szeretnének kialakítani, 4-6 hónap alatt 
készül el a komposzt ezzel az eljárással. A magas zöldhulladék szállítási költség miatt a 
helyben lévő komposztáló a városnak nagy segítség lehetne. Vác, Sződliget, Göd 
önkormányzatát megkeresték. A váciaktól 5 mFt –os támogatást kapnak. Sződliget esetében 
nincs támogatás, itt a zöldhulladék-gyűjtést szervezik majd meg. A három település 
zöldhulladék problémáját oldanák meg a telep létesítésével. A költségek 10 mft-os 
nagyságrendűek. Kétféle aprítógépük van, ezentúl forgató-gépsor. A működéshez a teljes 
gépsor a rendelkezésre áll.  
 
Hlavács Judit: Honnan közelíthető meg? A szállítás mennyiben jelent problémát? 
 
Puskás Péter: A TESZ telep is itt van kint, de eddig nem volt szállítási probléma. 
 
Zombori László (gödi lakos): 5 mFt-os felajánlás lenne, ha megállapodás születik. A váci 
konstrukcióról és szállításról kérdezi Puskás Pétert. Díjazásért lehet lerakni a zöldhulladékot, 
ha jól érti? Mi a lerakási ár? Ez az 5 mFt mennyi ideig ad lehetőséget a lerakásra? Üdvözli az 
ötletet. A kis prizmás megoldás otthon is folytatható. Mi a biztosíték arra, hogy ez a város 
problémáját megoldaná? 
 
Lenkei György: Támogatja a javaslatot. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Üdvözli ezt a kezdeményezést. Ha a TESZ is így látja, akkor ez 
mind a két félnek előnyös lenne. Mivel a közelben patak helyezkedik el, ezért az illetékes 
szakhatóságtól javasolja bekérni a véleményt.  
 
Szabó Csaba: Az 5 mFt milyen mennyiségű beszámítást tesz lehetővé? 
 
Puskás Péter: Az országos átlagár minimumát állapították meg. Köbméter, illetve tonna árat 
határozhatnak meg.  5-15 e Ft közötti az országos átlag, ők az 5 eFt-ot javasolják.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Összefoglalva az elhangzottakat, óriási változások előtt állunk, főként, ha 
fizetőssé válik a zöldhulladék elszállítás. A lombot, ágat már energetikai felhasználással, 
kedvező konstrukcióval kezdjük majd felhasználni a tervek szerint. A zöldfű 2500 tonna 
körüli mennyiség jelenleg. A legnagyobb probléma a zöldfű. A tonna árakat kell mérlegelni, 
hogy milyen megoldás lenne az olcsóbb. Zsákos elszállítással m3-ként 4 ezer forintot kértek. 
1 tonna itt 1 köbméter. Kizsákolva 2 ezer forint. A most hallott ár, tehát ennél több. A 
lehetőségeket össze kell még hasonlítani. 
 
Wassné Jakab Júlia: A határozati javaslat is arról szól, hogy ez most egy elvi állásfoglalás, a 
későbbiekben születhet meg az érdemi döntés.  
 
Puskás Péter: Tavaly köbméterben számoltak. A kizsákolt anyagot, ha ők borogatták ki és ők 
dolgozták ki, akkor ennek ára 1200 Ft volt.  
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Dr. Hetényi Tamás: Itt volt azért probléma. A préselés nélküli köbmétert mérték, így azért 
több volt, mint az 1.200,-Ft. Ezt akkor az egyeztetéseken Puskás úrral végigbeszélték, de 
drágábban jöttek ki, az „olcsóbb” megoldással. Minden oldalt meg kell nézni ahhoz, hogy 
dönteni lehessen az önkormányzatnak legmegfelelőbb megoldásról.  Az árkialakítás fontos. 
 
Kenessey Zoltán: A lakosság ezért mennyit fizet? 
 
Kovacsik Tamás: A tervezett költségvetés zsákonként 280,-Ft-ot javasolt. 
 
Hlavács Judit: Támogatja az ügyet, de a pénzügyi konstrukciót pontosan ki kell dolgozni. 
 
Balogh György: Az 1000 m2-re elvi állásfoglalást kérni kellene a szakhatóságoktól. Hol tart 
az engedélyeztetési eljárás? 
 
Puskás Péter: Az állásfoglalás itt van, a jogszabályokat írták le a többi tájékoztatás szóban 
történt. Elsőként a telephelyet kell kialakítani és a kész telephelyet kell engedélyeztetni. A 
köbméter ár országosan van megállapítva. 250 kg / m3 zöldhulladék. Az elszámolásuk mindig 
pontos. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Nem azt mondta, hogy az elszámolásuk nem pontos, csupán, ha egy 
olcsóbb lehetőségünk van, akkor miért választanánk ezt. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

19/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elviekben 
támogatja a Sződliget külterületén lévő komposztálótelep létesítéséhez nyújtandó 5 mFt-os 
önkormányzati támogatást, az alábbi feltételekkel: 

- A vállalkozó szerződés-tervezetet dolgoz ki, melyben részletezve kitér a tervezett 
együttműködés természetbeni, illetve költségvonzataira, valamint az önkormányzatnak a 
támogatás fejében nyújtandó kedvezményekre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia 
 
 
4. napirendi pont: Műemlékek helyreállítása  
 
Kovacsik Tamás: Városunk épített értékeinek, emlékeinek védelme kötelező feladata az 
önkormányzatnak. Eddig helyreállítottuk a két országzászló emlékhelyét, most egyrészt a 
Mayerffy síremlék másrészt a Jácint utcai temetőben a világháborús hősök emlékművének 
helyrehozására tesz javaslatot. Kéri a bizottságot, hogy a bizottsági keret terhére hozzuk 
helyre ezeket az emlékhelyeket.  
 
Szabó Csaba: Örvendetes, hogy ez a téma napirendre került. A Jácint utcai temető 
emlékművével kapcsolatban elmondja, hogy kifejezett lakossági kérelem volt felé korábban, 
akkor jelezte a polgármesternek. Valamennyire helyre lett hozva, de nem teljes a síremlék. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Restaurálást javasol, az eredeti után, és azt, hogy ne sírkövessel 
csináltassa meg az önkormányzat, hanem restaurátorral. A síremlék nem lett megfordítva, 
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korábban is így állt. Igénytelennek tartja a felkínált megoldást, ide az eredeti helyreállítás 
lenne méltó. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Javaslat volt, hogy a kriptahelyek és szóró-hely kialakításával egyfajta  
rendezettség jönne létre a temetőben. Javasolja a temető teljes felújítását.  
 
Kovacsik Tamás: A temetőbővítéssel kapcsolatos problémákat hamarosan tárgyalni kell. 
Javaslata, hogy akkor a későbbi egyeztetések során tárgyalják, de a Jácint utcai felújítást 
mindenképp javasolja. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Valóban szükség van a felújításokra és a temető komplex helyezésére. 
A világháborús emlékmű Alsógödön is meg van, a Pázmány P. utcai temetőben. Javasolja, 
hogy ez is kerüljön fel a rendbehozandó emlékművek listájára.  
 
Nagy Károly: Tavaly decemberben ott a Nemzeti Front koszorúzott is, állandó karbantartást 
igényel.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

20/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, 
hogy a Jácint utcai temetőben lévő „világháborúk hősi halottai” emlékmű felújítását  69.000,-Ft 
+ ÁFA, azaz 86.250,-Ft értékben elvégezteti. Fedezet: a bizottság 2011. évi pénzügyi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás – Távközlési (optikai) kábel fektetéséhez 
 
Kovacsik Tamás: Nehezményezi, hogy a Beruházási Osztályvezető nem jött el, legközelebb 
nem tárgyaljuk ilyen esetben a napirendet. 
 
Kádár Zsuzsanna (beruházási ügyintéző): A gyors adatátvitelt segítené a kábelfektetés. Ez 
kihat az internetre. A Rómaiak útján és a Nemeskéri úton a Vodafon toronynál van a végpont. 
A Rómaiak útjától két úton közelítik meg a tornyot. Elmondja a pontos útvonalat.  
 
Szabó Csaba tag kiment. 
 
Tavaly volt erre VFB határozat. Egyeztettek a szakemberekkel. A járdavonal alatt a 
közműveket sem akadályozná a kábelfektetés. A két szakaszt átvizsgálva megállapították, 
hogy zöldterület nagyrészt és kb. 5-6 ingatlannál van betonjárda. Ez műszakilag úgy 
megoldható, hogy az eredeti állapot fennmarad. Ha járdákat bontanak, építési terület lesz, ez 
megszokott más településeken is, ha valamilyen mértékű földérték csökkenés miatt kártérítést 
állapíthatnak meg. A másik helyszín az Alagút utca, ahol szintén nincs járda sok helyen. Ahol 
aszfalt burkolat van, ott csak sajtolással keresztezhetik az utcákat. 
 
Szabó Csaba tag visszajött. 
 
Popele Julianna Beruházási Osztályvezető megérkezett.  
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Lenkei György: Háttéranyagban nem szerepel az, amit korábban már tárgyalt a bizottság. Ezt 
a járdakoncepciót a bizottság - emlékei szerint - nem támogatta. Amíg a korábbi bizottsági 
döntést nem látjuk, addig nem javasolja elfogadni. Az akkori aggályokra és azok elhárítására 
lenne kíváncsi. Akkor lehet csak érdemben dönteni, ha látjuk a korábbi előzményeket.  
 
Popele Julianna: Korábban a VFB elvetette az Alagút utcai nyomvonalat, hogy a frissen letett 
járdákat ne bontsák meg. A Rómaiak útjánál javasolta a bizottság a nyomvonalvezetést, de ott 
sem a járdáknál, hanem más nyomvonalon. Méréseket végeztek a szakemberek, a bizottság 
által javasolt helyszínek nem voltak megfelelőek. Az egyeztetések ezért folytatódtak, ezért 
került újra a bizottság elé. Csak a járdák alatt lehet a kábelfektetést végrehajtani. A VKB és 
PEKJB után a végső döntést a Képviselő-testület hozza majd meg. 1,5 mFt-nyi összeg, amit 
lehetne kérni a földterületekért kártérítésként.  
 
Lenkei György: Ismerve a helyszínt, a kábelfektetés megvalósítható véleménye szerint csak 
mélyebben, mint 22 méter. A konfliktushelyzet biztosan kialakul a lakók részéről, ebben 
biztos.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Beruházási Osztályt kéri, hogy azt a mondatot hagyják ki az 
előterjesztésből, hogy „Az érintett területen védett növényzet” nincs. A fásszárú cserjék 
védelme érdekében a szerződésbe bele kell foglalni a pótlást, ha már ki kell venni a növényt.  
 
Lenkei György: Javasolja, hogy a Rómaiak útja – Nemeskéri út vonalán az úttest és a járda 
közötti szakaszon fektessék a kábeleket. Kéri, hogy a Beruházási Osztály az ezzel kapcsolatos 
egyeztetést végezze el a Képviselő-testületi ülésig.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

21/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja Képviselő-
testületnek a tulajdonosi hozzájárulás megadását a 
 
Magyar Telekom Nyrt. részére, Göd, Nemeskéri Kiss Miklós út hrsz.:1827/39 ingatlanon 
üzemelő T- Mobile Hungary mesternode állomás  optikai kábeles ellátását a „Rómaiak útja – 
Nemeskéri Kiss Miklós út” nyomvonalon, alépítmény és földalatti kábelhálózat építéséhez.  
 
Lenkei György képviselő javaslata, hogy a fenti nyomvonalon ne a járda alatt, hanem az úttest 
és a járda közötti területen történjen meg a kábelfektetés. Ezen lehetőség felmérésére, a testületi 
ülésig a bizottság felkéri a Beruházási Osztályt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
Szünet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva tag nincs jelen. 
 
 
6. napirendi pont: Ajánlat – a gödi termálfürdő fejlesztési koncepciójának, 
megvalósíthatósági tanulmányának és pályázati dokumentációjának kidolgozására 



 24

 
Kovacsik Tamás: Az EUROSPA cég ajánlatát csatoltuk be, de az ajánlat nem megfelelő, nem 
javasolja annak támogatását. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem javasolja az 
EUROSPA – gödi termálfürdő fejlesztési koncepciójának, megvalósíthatósági tanulmányának és 
pályázati dokumentációjának kidolgozására tett – ajánlatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
7. napirendi pont: Ilka rendezvényterem 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2004-es TSZT-ben a patakmeder lakóterület. Ökológiai területen nem 
mehet át. A 2004-es  Szabályozási Terv és a Rozmaring utcai ingatlanok telekrendezése 
párhuzamosan folyt. Az öko-hálózat nem volt helyreállítható. Egyeztetést folytatott a 
hatóságokkal. A természetvédelmi hatóság nem hagyja jóvá az engedélytervet. A HÉSZ 
módosításakor gondoskodni kell az öko-hálózat pótlásáról. A biológiai érték nem csökkenhet.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva tag visszajött.  
 
A másik határozati javaslat a parkolókról szól. A parkolót és járdákat felcserélték, e szerint 
végezte el a tervező a módosítást, mely látható a helyszínrajzon.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

23/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy a legközelebbi HÉSZ módosításkor az országos öko-hálózat pótlása az 
alábbi területek igénybevételével történjen: 

- Kék Duna üdülő gáton kívüli területe (ártéri erdő) (3658) 
- Szeszgyári lejtő melletti parti közterület (ártéri erdő)2769/15 
- ELTE botanikus kert öko-hálózaton kívüli területe (367) 
-  

Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
 

24/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
hozzájárul a 3079/8 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezendő parkolók 3079/2 hrsz 
közterületen történő elhelyezéséhez, amennyiben a járda a 3079/8 helyrajzi számú 
ingatlanon épül. 
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Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: azonnal 
 
 
8. napirendi pont: Kincsem Óvoda vezetőjének kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Szabó Zsófia óvodavezető kérelmében felsorolt problémákra a Beruházási 
Osztály felmérést készít és prioritási sorrendet állít fel, és a TESZ-el együttműködve a 
problémákat megoldják. 
 
Wassné Jakab Júlia: Az intézmények közül a legrászorultabb a Kincsem Óvoda. Energetikai 
szempontból is vizsgálni kellene, egységes tervezéssel kellene felmérni a jelenlegi 
problémákat.  
 
Kovacsik Tamás: Itt nyílászárók, tetőjavítás és több felújításra váró dolog van. Remélhetőleg 
van mód a pályázatok beadására. 
 
Popele Julianna: Megjelent a pályázat valóban, de az önkormányzat sajnos nem pályázhat. 
 
Kenessey Zoltán: A felújítás a költségvetésben szerepel? A fűtéskorszerűsítés nagyon 
indokolt lenne. A két kazán már most is nagyon gazdaságtalanul működik.  
 
Hlavács Judit: A homlokzatfelújításban még valóban felesleges gondolkodni, a nyílászárók, 
stb cseréje miatt, de a csapadékelvezetés égető probléma.  
 
Kovacsik Tamás: Erre különféle felmérések történtek, mindenképp ez lesz az elsődleges, a 
műszaki felmérés folyik. 
 
Balogh György: Az úttest és az óvoda közti vízelvezetés miatt a parkolást is meg kellene 
oldani, mert ez igen nehézkes ezen a szakaszon. A biciklis közlekedés is rosszul van 
szabályozva, mert a behajtani tilos tábla kihelyezése óta szembe jönnek a biciklisek, és a szűk 
utcán nem lehet közlekedni. 
 
Popele Julianna: Az óvoda kerítését elbontva a parkolás segíthető, ezáltal a járda is beljebb 
kerülne. Az állapotok ismertek, de a városvezetés komplexen gondolkodik a hármas probléma 
megoldásán, a koncepció kidolgozása folyamatban van. Ez a többi intézményünkre is 
vonatkozó probléma.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Mindenhol őrületes problémát okoznak a szűk utcák. A 12 méteres 
utak nem váltakbe, legalább 16 v. 22 méteres utakra lenne szükség. Kéri ezen probléma 
megoldásában a Beruházási Osztály segítségét.  
 
 
9.  napirendi pont: Kossuth L. utca 2. sz. ingatlan tulajdonosának kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Az ott lakók 3 oszlopot szeretnének lerakni, a közterületen kialakított kert 
védelmében. Ezen a területen nem lehet parkolni, záróvonal van az úttesten. Kéri, hogy egy 
oszlopra kihelyezett, „elsőbbségadás kötelező” táblát helyeztessen ki a hivatal.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A pontos rajzot is kellene látni, ezt nem tartalmazza az előterjesztés. 
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Kovacsik Tamás: Helyszíni bejáráson volt, egyébként korábban is volt bizottság előtt, akkor 
is hasonló volt a kérelem, oszlopot szeretnének kihelyezni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Esztétikailag javít a helyzeten. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási Osztályt, hogy a Göd, Kossuth L. utca és a 2-es főút csatlakozásánál az 
„elsőbbségadás kötelező” a villanyoszlopról a megfelelő helyre átrakatni szíveskedjenek, 
továbbá az újonnan épített útszakasz burkolatfestését garanciálisan végeztessék el. 
 
A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a 2131 Göd, Kossuth L. u. 2. sz. ingatlan előtti 
közterületen létesített kert védelmében terelő oszlopokat az ingatlan tulajdonosa 
kihelyezzen.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
 
Kovacsik Tamás: A többi napirend környezetvédelmi ügy, ezért felkéri Szabó Csaba 
alelnököt az ülés folytatására. 
 
 
10. napirendi pont: Városi zöldvagyon megőrzése, matuzsálemi fák (61 db) helyi védetté 
nyilvánítása  
 
Wassné Jakab Júlia: Elkészült a zöldkataszteri terv első ütemezése. 60 db fának a védetté 
nyilvántartásáról kellene rendelettervezetet alkotni. 
 
Lenkei György: Az utcáknál jó lenne jelölni, hogy melyik ház előtt áll a védendő fa, javasolja 
tehát a házszám betételét. Ezekre a fákra valamilyen módon a védett jelzést ki kellene rakni.  
 
Szabó Csaba: Támogatja ezt a javaslatot, így a lakosság előtt is egyértelmű lesz, fokozott 
figyelmet fordíthatunk a fákra.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javaslata, hogy a Csapatpihenőnél lévő platánfák most 
kerüljenek darabonként a rendeletbe. A többi fát fel kell mérni és minden fára kezelési tervet 
készíttetni. A már felmért és kezelési tervvel ellátott 12 db platánfára vonatkozóan kérje fel a 
bizottság az aljegyzőt a rendeletalkotásra.  
 
Nagy Károly: A fűz és nyárfák hamar tönkremennek, rövid életűek, meg kell nézni, hogy mi 
az, ami nem odvas, mert egy vihar kárt okozhat bennük. A nyárfákat nem érdemes - 
véleménye szerint - védetté nyilvánítani. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Gödi védett fasorokról korábban a HÉSZ-ben felmérést készített. 
Elmondja, hogy Göd mely területén vannak védetté nyilvánított fák.  
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Hlavács Judit: Védelem alá helyezni lehet már a kezelési terv előtt is, hiszen gondolkodás 
nélkül vágnak ki manapság fákat közterületen. A kezelési terv fontos, de a folyamat hosszú, 
addig esetleg kivághatják a fákat. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy előbb készüljön felmérés, azután a védelembevétel.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javaslata, hogy a környezetvédelmi előadóval helyszíni 
bejáráson eldöntik, hogy melyikről készítsen Debreceni Péter felmérést. A védettség akkor lép 
érvénybe, ha a kezelési terv mellékelve van.  
 
Kenessey Zoltán: A kezelési terv térjen ki arra, hogy a fa hány éves, és milyen állapotban van, 
mi várható.  
 
Wassné Jakab Júlia: Újra átvizsgáljuk a fákat, a pontos helyszínt már most meg tudja 
mondani. A fa életkorát az átmérő alapján lehet megmondani, ez csak roncsolással állapítható 
meg.  
 
 
11.  napirendi pont: Nemeskéri parkerdő és Maros utca határán található platánsor, illetve a 
Bartók Béla utcai Duna-parton álló platánfák állapotfelmérése 
 
Wassné Jakab Júlia: A Maros utcánál a balesetvédelem elkerülése végett és a természeti érték 
megőrzése érdekében szükséges a fák állapotfelmérése, mert vihar esetén veszélyezteti a 
környék lakóházait. Az előterjesztés mellékletét tartalmazza az árajánlat. A fák darabolása 
helyben is megtörténhet, megoldható, az árajánlatból ez az összeg kikerülhet. A munkák 
pénzügyi fedezete a 2011. évi környezetvédelmi feladatokra elkülönített alap.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy fogadja el a bizottság az árajánlatot, ezzel ez a 
két platánsor rendezve lenne, kb. 10 évre.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a  
Garden Fasorfenntartó Kft-t árajánlatát (ikt.sz.: 1-157-5/2010.) a platánfák ápolási 
munkáira vonatkozóan, kivéve a Maros utcai fáknál 168.000,-Ft-os és a Duna-parti 
fáknál a 84.000,-Ft-os tételsort. A bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy az 
árajánlatban szerepelő – fenti két munkafázist kivéve – végeztesse el a platánfák ápolási 
munkálatait.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia 
 
 
12. napirendi pont: Közterületi fakivágási kérelmek 
 

• Horváthné Ziemba Katalin (Göd, Erdész u. 41.) - kérelme 
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Wassné Jakab Júlia: Az előző ülésen tárgyaltuk a kérelmet, akkor a bizottság helyszíni 
szemlét javasolt. Képeket mutat a kérelemben szereplő fákról.  
  
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kerítése melletti fákat kivághatja, de ezt tegye meg a 
kérelmező saját hatáskörben, ez a javaslata. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: HÉSZ-ben szerepel, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles 1,5 méter 
szélességben rendben tartani a közterületet. Nem javasolja a patak parton lévő fák kivágását 
sem. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem tartja 
indokoltnak Horváthné Ziemba Katalin (2131 Göd, Erdész u. 41.) fakivágási kérelmét. 
Felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy hívja fel a kérelmező figyelmét a Helyi Építési 
Szabályzatban foglaltakra, különös tekintettel az ingatlanok előtti közterület és 
kerítésekre vonatkozó szabályokra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
   
 

• Horváth Péter (Göd, Erdész u. 39.) - kérelme 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem tartja 
indokoltnak Horváth Péter (2131 Göd, Erdész u. 39.) fakivágási kérelmét, ezért a 
kérelmet elutasítja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

• Gorkij utcai gallyak elszállítása 
 
 
Kovacsik Tamás: A vízelvezetést gátolja a fákkal benőtt rész. Az ott lakók a fapótlásról 
gondoskodnak, erre adtak ígéretet. Közterület, ezt az önkormányzatnak kell kialakítani.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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29/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elrendeli a 
Gorkij utcában levágott gallyak elszállítását, cserjék, husángok kivágását, valamint az 
ott található vízelvezető csatorna tisztítását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 
13. napirendi pont: Közterületi táblák kihelyezése 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Petőfi tér és Kossuth tér újjáépítése Göd Város Önkormányzat 
beruházása volt, a munkálatok kivitelezője a Szemper Plusz Kft.. A Kft. táblát helyezett ki a 
tereken a kivitelezésről, közvetlenül a szobrokon. Javasolja, hogy ezek a táblák kerüljenek 
áthelyezésre a szobrok melletti ülőkövekre. Tulajdonosi hozzájárulást kértek a tábla 
kihelyezéshez. Javasolja, hogy a táblákat egészítsék ki, melyen a beruházó, a tervező és a 
kivitelező is szerepel.  
 
Lenkei György tag kiment. 
 
Határozati javaslatában megjelölte a táblák pontos helyszínét és szövegét. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kéri, hogy a Petőfi szobron lévő táblát vegyék le.  
 
Popele Julianna Bevett szokás, hogy a kivitelezőket feltüntetik, de a megfelelő helyen és a 
megfelelő szövegezéssel. Javasolja, hogy a tervezőt is tüntessék fel a táblákon a kivitelező és 
a beruházó mellett. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
hozzájárul az alábbi szövegű táblák kihelyezéséhez: 
A teret Göd Város Önkormányzatának megbízásából, a Presstonterv Tervezőiroda tervei 
alapján felújította a Szemper Plusz Kft 2010 -ben . 
Illetve: 
A sétány  Göd Város Önkormányzatának megbízásából, a Presstonterv Tervezőiroda tervei 
alapján építette a Szemper Plusz Kft 2010 -ben . 
 
A táblák helye: 
Kossuth és Petőfi téren: a koszorútartó-, illetve ülőkövek 
A Dunaparton a BME ÖK tulajdonú déli kerítés, a Duna felőli végén. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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14. napirendi pont: Városi Takarítás  
 
Szabó Csaba: Elkészítette és az ülés előtt kiosztotta a városi takarításra vonatkozó 
előterjesztést. Minden évben csináltunk egy városi takarítást, idén is szeretnénk. A 
takarításnak komoly költségei vannak, ehhez kéri az önkormányzat segítségét. Jó példával 
szolgáltak a takarításban részt vevő hivatali dolgozók, akik munkanapon gyűjtötték különböző 
helyszíneken a szemetet. A másik hasonló program szombati napon kerül mindig 
megrendezésre, lakossági megmozdulásként, ezen a napon a TESZ dolgozói vesznek részt. 
Tavalyi évi elszámolásában nem szerepel a konténer elszállítási költségei, mert a TESZ ezeket 
magára vállalta. Az idén ez kb. 500 eFt lesz. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Felkéri a dr. Hetényi Tamást, hogy adjon tájékoztatást a konténeres elszállítás lehetőségeiről.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A kommunális hulladék a rendes szemétszállító autóra, a sittet külön 
autón viszik el, a zöldhulladékot szintén másik autó viszi majd el a helyszínekről. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megbízza 
Szabó Csaba alelnököt, hogy a 2011. évi március 26-án rendezendő városi takarítási 
akciót megszervezze és a szervezésben teljeskörűen eljárjon. A szervezés folyamán 
felmerült kiadásokra szigorú elszámolás mellett, előlegként 100.000,-Ft-ot a pénztárból 
felvehessen, melynek pénzügyi keret: A bizottság 2011. évi pénzügyi kerete. A városi 
takarítás további költségei, a környezetvédelmi alapból kerülnek kifizetésre.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB alelnök 
 
 
15. napirendi pont: Egyebek: 
 

• Göd Város Képviselő-testületének környezetpolitikai nyilatkozata (Sipos Richárd 
képviselő előterjesztése) 

 
Kovacsik Tamás: Az ülés előtt kiosztott anyagban található. Támogathatónak tartja. 
 
Szabó Csaba: Korábban ez a felvetés szerepelt a Környezetvédelmi Bizottság programjában, 
javasolja a támogatást. 
 
Balogh György: Támogatandó, viszont a fogalmazásból úgy hat, hogy csak most kezdődik el 
a folyamat. Meg kellene erősíteni az eddigi, megkezdett folyamatokat. De az alapelv 
egyértelműen támogatható. 
 
Hlavács Judit: Dunakeszi kezdeményezésnek a folytatásaként hozta ide az előterjesztő. Göd 
eddig is figyelmet fordított a környezettudatosságra, nem vagyunk rászorulva az ilyen 
nyilatkozatra, hiszen nem adtunk el védett lápokat, stb, de ettől még támogatja a javaslatot. 
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Kovacsik Tamás: Elmondja módosító javaslatait, miszerint módosítást javasolj az 1., 2. és 3. 
bekezdésben. Ezután felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja Sipos Richárd képviselő által előterjesztett „Göd Város Képviselő-testületének 
környezetpolitikai nyilatkozat”-át, az alábbi módosításokkal, melyet az előterjesztő befogadott.  
1. bekezdés:Göd Város Képviselő-testülete fontosnak tartja a környezet- és természetvédelem fontosságát és szükségszerűségét. Tudatában 

2. bekezdés:

van annak, hogy a hosszú távú fenntartható fejlődés alapvető feltétele a környezeti elemek ésszerű igénybevétele és az indokolatlan 
környezetterhelés elkerülése. 

Göd Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt és vállal a jövőben is a környezet megóvásával kapcsolatban, valamint a 

3. bekezdés Továbbra is

környezeti állapot javítása érekében minden lehetséges intézkedést megtesz. Különös figyelmet fordít a társadalmi-, városi-, és 
környezetvédelmi érdekek egyensúlyának biztosítására, figyelembe véve a fenntartható fejlődést. 

 kiemelt feladatként kezeli a klímaváltozást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. Ennek érdekében – lehetőségei 

(A többi szöveg változatlan) 

 szükséges összeget, bruttó 490 ezer Ft-ot a 
2011. évi költségvetésben szereplő keret terhére biztosítja. 

figyelembevételével – törekszik az energiagazdálkodás hatékonyságának – ezen belül a megújuló energiaforrások részarányának – 
növelésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 

• Wassné Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelenlévőket , hogy 5 előadásból álló 
előadássorozat indítanak a Művelődési Házban a komposztálással, 
hulladékkezeléssel, a környezettudatos szemlélettel kapcsolatban.  

 
• Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentése 

 
Kovacsik Tamás: A körzeti képviselő, Forró Gábor kérésére készítette el a Beruházási Osztály 
az előterjesztést. 
 
Lenkei György: Támogatja a javaslatot. Bócsán eltűntek a 40-es táblák, kéri, hogy a 
Beruházási Osztály jelezze ezt a közútkezelőnek. Itt is javasolja olyan anyagból a táblákat, 
ami fémgyűjtésre nem alkalmas. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A 30-as sebességkorlátozást túlzottnak tartja. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
jóváhagyja, hogy a Nemeskéri Kiss Miklós úton haladó járművek sebességcsökkentésére 
a Koszorú tér és Szilvás u. között sebességcsökkentő és veszélyt-jelző táblák kerüljenek 
kihelyezésre a mellékelt helyszínrajz szerint. 
A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez
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Felelős: Jegyző, Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 

• 8/2011.(II.10.) sz. KOSB határozat 

ktatási és Sport Bizottság ülésén és mivel az 
kolák és óvodák fűtéskorszerűsítéséről volt szó, ezért kérte, hogy a bizottságok együtt 

incsenek kialakítva, az Ady 
Klub akadálymentesítése mikor történik meg? 

dja hogy dr. Pintér György körzeti 
épviselő hatásköre. Tudomása szerint tavasszal végzik az akadálymentesítési munkákat. 

ek 
s.  

 egyetlenegy szemetes van kihelyezve az állomáson, több 
ihelyezését javasolja. 

lyezhetünk tárolókat, de ehhez is a MÁV engedélye szükséges. 

• Közterületi faápolás 

-es út mellett 3 éve telepítettük. A telepítést végző vállalkozó 
zóta is ápolja, rendben tartja az ültetett fákat, permetezi, locsolja. A vállalkozó árajánlatot 

Göd Város Önkormányzat édelmi Bizottsága 
egbízza a Lauris Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t a 

 

 (bruttó: 192.400 Ft) a tavaszi 

 
Felelős

 
 

 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a határozatot. 
 
Szabó Csaba: Részt vett a Közművelődési, O
is
kezeljék ezt az ügyet. A téma fontosságára tekintettel került a határozat a bizottság elé. 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság tudomásul vette a határozatot. 
 

• Kenessey Zoltán: MÁV állomásokon az illemhelyek n

 
Kovacsik Tamás: Az Ady Klubbal kapcsolatban elmon
k
Ebben az évben rendeződik a MÁV-al a megállapodás, amiben az illemhelyek is szerepeln
majd. A MÁV vezetésében több kft. részt vesz, a megállapodás aláírása ezért hosszadalma
Az ügy folyamatban van.  
 
Sipos Richárd: Felsőgödön
k
 
Kovacsik Tamás:  Kihe
 
 

 
Kovacsik Tamás: A fasort a 2
a
nyújtott be az ápolással kapcsolatos költségekre. Helyszíni szemlét tartottunk.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2010.(II.16.) sz. VKB határozat 
 

ának Városfejlesztési és Környezetv
m

• 2 –es út menti fasor és cserjék 
• Művelődési Ház és vasúti átjáró környezete
• Körforgalom/ Alkotmány u. 

lévő helyszíneken, az általuk adott árajánlat alapján
faápolási munkálatok elvégzésére. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása alap 

: Környezetvédelmi előadó 
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Határidő: azonnal 

• Hawai presszó ügye 

ossági megkeresés érkezett hozzá, miszerint reggel fél 5-ig tartó 
angoskodás volt a presszóban, ami zavarta a környék lakosságát. Napközben is hangos, 

zlet 

bben panaszt tettek a zajhatásra. A nyitva tartás nincs jelezve az 
zleten. Több helyszíni ellenőrzés volt, hatósági feljelentést is tettek. Este 22-ig korlátozza a 

at 

gyelet dolgozói, és a polgárőrök 
 óránként végezzenek ellenőrzést.  

észíttetni.  

 szankciók alkalmazására? 

bályozás. 
elenleg nem lehet szankciót alkalmazni. 

tője): Kormányrendelet szabályozza a 
sendháborítást. Bármikor bírságot szabhatnak ki. A helyszínt ismeri, valóban gyakori a 

írságot 

sére vonatkozó 
vaslatot. Jelenleg kisebb szeméttároló vásárlásával lehet csak a kevesebb díjat fizetni. A 

 

 drága, de egyenlőre alkalmazhatatlan, mert 
em tartalmazza azt az információs háttért, ami a megfelelő nyilvántartásokhoz tartalmaz 

 Az 

 
 

 
Csányi József: Többszöri lak
h
folyamatos zene van az üzletben. A Jegyző és a Közterület-felügyelet és a Rendőrség is tud a 
problémáról. Javasolja, hogy a legközelebbi lakossági bejelentés esetén vonjuk vissza az ü
működési engedélyét. 
 
Wassné Jakab Júlia: Tö
ü
jegyző a presszó nyitvatartását. Helyi szabályozásra valóban szükség lenne. Ha a határoz
megfellebbezésre kerül akkor az ügy még tovább húzódik.  
 
Csányi József: Javasolja, hogy a rendőrök és Közterület-felü
is
 
Wassné Jakab Júlia: Zajmérést lehet k
 
Szabó Csaba: Milyen hatósági eszközök vannak a
 
Wassné Jakab Júlia: A helyi rendeletekben nincs a problémára vonatkozó sza
J
 
Kovács László (Közterület-felügyelet veze
c
csendháborítás. A Közterület-felügyelet szabálysértési eljárást kezdeményezhet, b
szabhatnak ki. Fokozott ellenőrzést végezhetnek pénteken, szombaton és vasárnap. 
 

• Hulladékgazdálkodásról (Szabó Csaba alelnök szóbeli előterjesztése) 
 
Szabó Csaba: Nem támogatja a TESZ által előterjesztett szemétdíjak emelkedé
ja
korábbi ülés alkalmával szóba került, hogy a szemetes autóra szerelhető mérőrendszer kb. 5 
mFt-ba kerülne, így a lakosság pontosan annyit fizetne, mint amennyi szemetet halmoz fel.
Rászorítaná az embereket a szelektív gyűjtésre. Ezt a megoldást támogatja. Már most jelzi, 
hogy nem tudja megszavazni majd a díjemelést. 
 
Balogh György: 5 mFt-ba kerülne a rendszer, nem
n
információt. Az időigényessége a méréses megoldásnak közel 2 és fél szerese. Ehhez az 
időhöz nincs megfelelő autó. Külső mérleg felszerelését 2012. januárjától tervezi a TESZ .
I. félév végére komplett felméréseket készítenek. 
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r. Mödlingerné Kovácsa Éva: Folyamatosan a tudatos környezeti nevelés ellen teszünk. A 
zelektív szemetelésre kell rászoknia mindenkinek. 

Javasolja, hogy mielőtt az egész rendszert 
evezetnék, ezt tisztázni kellene, mert végeláthatatlan sok pernek nézünk elébe. Fél évre nem 

y vásárlásra. 

 

zokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
egyzőkönyvvezető       VKB elnök   

D
s
 
Wassné Jakab Júlia: Jogi hátterét kellene megnézni. 
b
érdemes bevezetni a több kuka vásárlási lehetőséget.  
 
Csányi József: Meghagyná a lehetőséget a kisebb tárolóedén
 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf.  
 

 
 
S
J


