74
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. május 16-i soron következő ülésén, a polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen Szabó Csaba – jelezte, Nagy Károly – késett)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5
tag jelen van.
Ismerteti a meghívóban szereplő anyagokat. Kéri, hogy jelezzék a megjelentek, amennyiben
az Egyebek napirend alatt új témát vetnének fel.
Bertáné Tarjányi Judit: BME – Németh Endre mérőtelep helyzete és a Szeszgyári lejtő –
tulajdonosi hozzájárulás c. napirendi pontokat szeretné, ha tárgyalná a bizottság.
Hlavács Judit: Búzaszem Iskola – sportrendezvényéhez szeretné a tulajdonosi hozzájárulást
megkérni.
Csányi József : Zöldhulladék elszállításával kapcsolatban szeretne hozzászólni az Egyebek
napirendi pontban.
Jakab Júlia: Támogatási kérelem – Dunai sárkányhajó versenyre.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tulajdonosi hozzájárulás – Kossuth téri faápolási
munkálatokhoz.
Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi
pontokat és az Egyebekben tárgyalandókat.
Napirendi pontok:
1. Tulajdonosi hozzájárulás – gázfogadó és nagyközép nyomású párhuzamosító gázelosztó
vezeték építéséhez
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.
2. Tulajdonosi hozzájárulás rendezvényekhez (Feneketlen tónál)
- JAM kérelme (III. Regionális Néptánctalálkozó)
- Hódsági Gábor kérelme
Előterjesztő: Iványi Andrea Ép. Hat. Ov.
3. Támogatási kérelmek:
- Göd Városi Polgárőrség – „Virágos Porta” rajz és fotópályázata
- PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület – ivartalanítási akció
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
4. Vízelvezetési probléma
Előtejesztő: Hlavács Judit képviselő
5. Tulajdonosi hozzájárulás kérelem – Petőfi téren növény ültetéshez
Előterjesztő: Forró Gábor képviselő
6. Helyi általános iskolák szelektív hulladékgyűjtésbe való bevonása
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia

75
7. Zöldhulladék-komposztálók elhelyezése közintézmények területén
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
8. Közterületi fakivágási kérelmek
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi ea
9. EGYEBEK:
- BME Németh Endre mérőtelep helyzete
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
- Tulajdonosi hozzájárulás – Sportrendezvényhez
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő
- Zöldhulladék elszállításának problémája
Előterjesztő: Csányi József képviselő
- Támogatási kérelem – Sárkányhajó versenyre
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ea
- Kossuth téri faápolási munkálatok
Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás – gázfogadó és nagyközép nyomású
párhuzamosító gázelosztó vezeték építéséhez
Popele Julianna: A TIGÁZ tulajdonosi hozzájárulást kér egy párhuzamosító vezeték
építéséhez. Részletes helyszínrajzot csatoltak be, módosítási javaslatként, ha a város
körforgalmat szeretne létrehozni ezen a helyszínen. A rajzon látható zöld nyomvonalat
javasolja a Beruházási Osztály. Kérése, hogy a módosított nyomvonalat fogadja el a bizottság.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
71/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi
hozzájárulását adja a
TIGÁZ – DSO Kft. részére, a „Göd, Hernád utcai gázfogadó és a 038 – 021 hrsz-ú utak közötti,
nagyközép nyomású párhuzamosító gázelosztó vezeték” a 041/10 hrsz.(nem önkormányzati
tulajdon) – 21107. sz. út (038 hrsz., kivett közút) – Nemeskéri Kiss Miklós út (038 hrsz., kivett közút)
– 1828/1 hrsz., kivett közterület nyomvonalon, gázfogadó és nagyközép nyomású párhuzamosító
gázelosztó vezeték építéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna Beruh. Ov.
2. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás rendezvényekhez (Feneketlen tónál)
Kovacsik Tamás: Két kérelem érkezett, az egyik a Néptánctalálkozó szervezésével a másik
egy évenként megrendezett baráti találkozóval kapcsolatos. Mindkét eseményt a Feneketlen
tónál szeretnék megrendezni.
Lenkei György tag kiment.
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•

József Attila Művelődési Ház kérelme

Jakab Júlia: Javaslata, hogy a Néptánctalálkozóhoz az engedélyt úgy adja meg a bizottság,
hogy a hulladék elszállítása megoldott legyen, tehát egyeztessünk a TESZ-szel.
Iványi Andrea: Javasolja a közterületről szóló rendelet módosítását, miszerint letétet
fizetnének a kérelmezők és a rendezvény után ezt visszakapnák. Az Építéshatósági Osztály a
rendelet-tervezetet elkészíti.
Kovacsik Tamás: Jó felvetésnek tartja, kéri az erről szóló rendeletmódosítás elkészítését.
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal, az előterjesztés kiegészítésével az alábbi
határozatot hozta:
72/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul, hogy a József Attila Művelődési Ház megrendezze a III. Regionális
Néptánctalálkozót 2011. június 12-én (Pünkösd vasárnap) a Feneketlen tónál. A
közterület-használat ez időpontban díjtalan. A rendezvényen keletkezett szemét
összegyűjtéséről és az elszállításról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Hódsági Gábor kérelme

A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal, az előterjesztés kiegészítésével az alábbi
határozatot hozta:
73/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul, hogy Hódsági Gábor egy 25-30 fős baráti találkozót rendezzen a Feneketlen
tónál 2011. június 4-én, szombaton kb. 10-19 óráig. A közterület-használat ez
időpontban díjtalan. A rendezvényen keletkezett szemét összegyűjtéséről és az
elszállításról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
Határidő: azonnal
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Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

3. napirendi pont: Támogatási kérelmek
•

Göd Városi Polgárőrség „Virágos Porta” rajz és fotópályázat támogatási
kérelme

Kovacsik Tamás: 2 éve 160.000,-Ft támogatást kértek. Akkor még két bizottság volt, mindkét
bizottság 50-50 %-os arányban támogatta a kérelmet. Egész napos színvonalas programról
van szó. Javaslata: 60.000,-Ft-os támogatási összeg.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Sok a kategória, sok a díj, javaslata a 100.000,-Ft-os
támogatási összeg. Egyáltalán lesz ennyi jelentkező?
Kovacsik Tamás: Ha sok lesz a díj, akkor a következő rendezvényre, vagy más rendezvényre
felhasználják a megmaradt díjakat.
Lenkei György tag visszajött.
Nagy Károly tag megérkezett.
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
74/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a saját
pénzügyi keretéből (utólagos elszámolással) 100.000,-Ft-tal támogatja a Göd Városi
Polgárőrség „Virágos Porta” pályázatának díjazását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület támogatási kérelme

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja az ivartalanítási akció támogatását. Kossuth tér
környékén sok macska van, a kölcsönös segítséget szolgálja. 6-7 ezer forint a macskáknál,
nagytestű kutyánál még 50 eFt is lehet az ivartalanítás költsége teljes áron.
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Hlavács Judit: Ebből az összegből kedvezményt nyújtanának az ivartalanításokhoz.
Lenkei György: Javasolja a pontos dokumentációt.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az állatorvos szerződést köt a PETÁK-al és a teljes
ivartalanítási összeg és a gazda által fizetett összeg különbségére fordítanák a támogatási
összeget.
Lenkei György: Határozati javaslata, hogy azzal a feltétellel egészüljön ki a határozati
javaslat, hogy gödi állatorvos, gödi állatokra alkalmazza és pontos dokumentációt vezet a
támogatási összeg felhasználásáról.
A bizottság 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal, az alábbi határozatot hozta:
75/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
100.000,-Ft támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a PET Állat-és Környezetvédelmi
Egyesület által szervezett ivartalanítási akció megszervezéséhez és lebonyolításához,
azzal a feltétellel, hogy a támogatás felhasználását csak gödi állatorvos gödi állatokra
alkalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
4. napirendi pont: Vízelvezetési probléma
Kovacsik Tamás: Az előterjesztést, mint tájékoztatást tudomásul tudja venni a bizottság, de
határozatot nem tud hozni.
Hlavács Judit: Tájékoztatásnak szánta, ezért nem tudott határozati javaslatot írni az
előterjesztéshez.
Iványi Andrea: A patak bejelölésnél csapadékvízelvezető van jelölve tulajdonképpen. Ez egy
mélyen fekvő vizes terület volt. Talajmechanikai felmérés is készült. A Lenkei utca és Árpád
utcákba vezetődik be a sok csapadékvíz. Az utóbbi 5 évben probléma a talajvíz megjelenése.
Itt 30 cm-re van a talajvízszint. Az elvezető-rendszer magánterületeken van. Hóolvadáskor 3
telek teljesen víz alatt van. Vagy talajfeltöltéssel, vagy más megoldással, de a problémát meg
kellene oldani. A Turista utca leburkolásával a probléma erősödne még jobban. A nyílt
vízelvezető rendszer a IV. Béla utcánál jól ki van alakítva.
Nagy Károly: A Lenkei utca környékén valamilyen vízelvezető rendszer van kiépítve emlékei
szerint. Az Ilka patak felső szakaszát is ki kellene pucolni, ez a vízelnyelője a területnek.
Popele Julianna: A zárt csatornavíz elvezetés rendszerével kapcsolatban elmondja, hogy
tavaly eltört ez a csatornarendszer, de megcsinálták, és már működik. A befogadó az Ilkapatak, ahová le tud folyni a víz. Az Árpád utcánál folytatódik zárt csatornarendszer. Van ahol
a tulajdonosok elzárják ezt a rendszert, vagy feltöltik és a víz nem tud elfolyni, ezzel a
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probléma fokozódik. Ha az említett területről kifolyna a víz, akkor a további rendszerbe a IV.
Béla utcánál átfolyna és befolyhatna a zárt rendszerbe. Elképzelhető, hogy a
magáningatlanokon van valamilyen eltömődés.
Jakab Júlia: Megkapta a feladatot, hogy vegye fel a vízügyi hatósággal a kapcsolatot ez
ügyben.
Nagy Károly: Az Ilka patak vízszintjét helyrehozzák, akkor a probléma részben orvoslásra
kerülne. Jelenleg per van folyamatban a víztársulatnál az ingatlantulajdonosokkal az Ilka
patak tisztítása végett.
5. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás - Petőfi téren növény ültetéshez
Kovacsik Tamás: Előterjesztést írt Forró Gábor képviselő, miszerint a parkoló két végén egy
– egy virágágyás lett tervezve, ahová növényeket kellett volna beültetni. Az egyik ilyen
virágágyást szeretné Forró Gábor képviselő beültetni.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Évelő növények voltak oda tervezve, de a csapadékviszonyok
miatt nem lett végrehajtva az ültetés.
Kovacsik Tamás: A képviselő a tulajdonosokkal egyeztetett a gondozásról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
76/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
tulajdonosi hozzájárulást ad a Petőfi tér Lázár Vilmos utca felőli oldalának járda
melletti részén található 5 m2-es terület beültetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
6. napirendi pont: Helyi általános iskolák szelektív hulladékgyűjtésbe való bevonása
Jakab Júlia: Az iskolák jelezték erre vonatkozó igényüket. Fontos a környezeti nevelés
szempontjából. Segítség kellene, hogy az intézményi vezetői ülésen kiosztásra kerüljenek
tájékoztatások, amiket a tanárok kiosztanak. Felkérhetnénk a KOSB-ot, hogy segítsen ennek a
folyamatnak a megszervezésében, hogy ne egy kósza kezdeményezés, hanem egy városi
szintű akarat legyen.
Hlavács Judit: A Búzaszem iskolában ezt a kezdeményezést támogatja, és szívesen segít a
tájékoztatásban, stb.
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Volt KVB határozat korábban az intézményekre vonatkozóan.
Jó lenne az igazgatókkal beszélni, hogy program keretében készítsék fel a tanárokat,
tanulókat.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
77/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
Sellyei Noémi oktatási referenst, hogy az általános iskolák szelektív hulladékgyűjtésével
kapcsolatos ügyintézést bonyolítsa le.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Sellyei Noémi oktatási referens
7. napirendi pont: Zöldhulladék-komposztálók elhelyezése közintézmények területén
Sipos Richárd: Jelenleg a város tulajdonában van 30 db komposztáló edény, amit a TESZ
telephelyén meg lehet vásárolni, de még eddig nem értékesítettek. 16 eFt-ért vették, 13 eFt-ért
értékesítik.
Jakab Júlia: A probléma az, hogy azok a tárolóedények műanyagból vannak.
Sipos Richárd: 10 közintézményt jelölt meg, ahol ezeket az edényeket el lehetne helyezni.
Popele Julianna: A zárt rendszerű, fedeles komposztáló nagyon jól működik, alul zöld humusz
keletkezik.
Balogh György: Támogatja a javaslatot, de zárt helyen, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az
edényeket teleteszik nem komposztálásba való hulladékkal. Igaz, hogy a komposztálók a
város tulajdona, de a TESZ vásárolta, ezért javasolja, hogy a TESZ felé térítsék meg ezeknek
az árát.
Hlavács Judit: Műanyag komposztálóedényt használ, ami nagyon megfelelő. Az iskolákban
ehhez egy megfelelő oktatás kell tartani.
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Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy maradjanak a komposztálók a TESZ tulajdonában és úgy
kerüljön ez a 10 db az intézményekhez kihelyezésre. Az intézmények valószínűleg nem
vásárolnak majd edényeket a szűkös anyagi kereteik miatt.
Csányi József: Véleménye szerint nincs nagy mennyiségű komposzt anyag, hogy
intézményeknél ezt igénybe lehessen venni. Más megoldást javasol.
Jakab Júlia: Ha kikerülnek az intézményekhez a komposztálóedények, akkor vállalja az ezzel
kapcsolatos oktatást, hiszen fontos, hogy mi az, amit ezekben el lehet helyezni, pld. konyhai
ételmaradék nem kerülhet bele.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Jó ötletnek tartja, mert ösztönző hatása van a komposztálásra
lakossági szempontból.
Zombory László: Ne egyet, hanem többet javasol kitenni. Egy felelősre is szükség lenne, aki
felügyeli és gondozza a komposztálót.
Nagy károly: Az előző napirendnél a szelektív gyűjtésről beszéltünk, a komposztálás is ilyen,
hogy szelektíven, szakszerűen kell kezelni. A komposzt része a szelektív gyűjtésnek.
Balogh György: Támogatható a javaslat. Pontosítja az előbbiekben elmondottakat: A
bizottság tegyen javaslatot és a TESZ a lebonyolítást elvégzi.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
78/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Településellátó Szervezetet, hogy
gondoskodjon a tulajdonában lévő komposztáló szerkezetek alábbi intézmények
területén történő elhelyezéséről, megállapodás alapján. A hivatal környezetvédelmi
előadója, az iskolákban előadást tart a komposztálók megfelelő használatáról.
Szivárvány Bölcsőde (Komlókert és Rákóczi úti telephelyre, 1-1 db)
- Kincsem Óvoda (1 db) és Kastély Óvoda (Béke u. és Rákóczi úti telephelyre 1-1
db)
- Huzella Tivadar és Németh László Általános Iskola (1-1 db)
- Göd Városi Könyvtár Ady Fiókkönyvtára (1 db)
- Polgármesteri Hivatal (1 db)
- Kisfaludy utcai Egészségház (1 db)
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A Településellátó Szervezet gondoskodjon arról is, hogy a kihelyezett komposztáló
szerkezetek felületén jól olvasható módon megjelenjen a tárgy leírása, a kihelyezés célja
és a szerkezet lakosság általi beszerezhetőségének módja.
A Településellátó Szervezet a jövőben törekedjen arra, hogy a komposztáló szerkezetek
a lehető leggazdaságosabb módon kerüljenek beszerzésre és a lakosságot a
megvásárlásra ösztönző áron kerüljenek értékesítésre.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

8. napirendi pont: Közterületi fakivágási kérelmek:
•

Marton Marcellné kérelme (2131 Göd, Orgona u. 2.)

Jakab Júlia: Lévay Zoltán beruházási ügyintézővel és Csányi József körzeti képviselővel
végezték a helyszínelést. Zöld juhar fát szeretnék kivágatni és diófát ültetni helyette. Hubay
Nóra szakértő szerint gyomfaként nőt ki a kivágandó fa, közel is van az úthoz. Javasolja a
kérelem elfogadását.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A szeptember elseje utáni fakivágásokat a Környezetvédelmi
Bizottság határozta meg 3 éve. Javasolja, hogy a vegetációs idő ne szeptember 1 legyen, mert
a vegetáció nem ekkor van. Vagy egyiket, vagy másikat javasolja beírni.
Bertáné Tarjányi Judit: A kérdéses terület a DMRV-é. Javasolja a pontos határ megnézését.
Csányi József: Ez a fa a közlekedés miatt is útban van. Van már egy kialakult diófa fasor. A
lakók szépen rendben tartanák. Nem tartja valószínűnek, hogy a vízügyi hatóságé a terület.
Popele Julianna: Mivel az út mellett van, feltehetően önkormányzati tulajdon.
Kovacsik Tamás: Következő ülésre kérjük pontosítani az előterjesztést.
•

Sásdi Gyuláné kérelme (2131 Göd, Kossuth u. 12.)

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti 2 db korhadt akácfa kivágását kérte. Javasolja a
kérelem lefogadását.
Kovacsik Tamás: A helyszínen járt és javasolja a kérelemben szereplő fa kivágását.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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79/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi Sásdi Gyuláné (2131 Göd, Kossuth u. 12.) kérelmezőnek az ingatlana előtt
lévő, 2 db korhadt akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi ea
•

Major Éva kérelme (2132 Göd, Duna u. 23.)

Jakab Júlia: Fényképet mutat a kérelemben szereplő fáról. Nem látja az épp és egészséges fa
kivágását indokoltnak.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
80/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
elutasítja Major Éva (2132 Göd, Duna u. 23.) fakivágási kérelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ea
•

Kastély Központi Óvoda kérelme (2131 Göd, Béke u. 3.)

Jakab Júlia: A kérelemben szereplő madárcseresznyefa ágai elhaltak, az elszáradt gallyakat le
lehet vágni, mert így balesetveszélyesek.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
81/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a
Kastély Központi Óvoda (2131 Göd, Béke u. 3.) előtti madárcseresznyefa gallyazását
rendeli el. Az ezzel kapcsolatos ügyintézésre a bizottság felkéri Jakab Júlia
környezetvédelmi előadót.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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•

Fidel Ágnes kérelme (2131 Göd, Alagút u. 3/b.)

Jakab Júlia: Az írásbeli előterjesztések közt nem szerepel, az anyagküldés óta érkezett a
kérelem. Képeket mutat a helyszínről és a fáról. Az út fölé eső ágakat javasolja gallyazni
ősszel.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
82/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Fidel
Ágnes (2131 Göd, Alagút u. 3/b.) ingatlana előtti fa gallyazását engedélyezi az őszi
vegetációs időszakban.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ea
•

Kossuth téri fák gallyazása – tulajdonosi hozzájárulás kérése

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Kossuth téren található fák balesetveszélyes ágainak
levágásához szeretné, ha a bizottság megadná a tulajdonosi hozzájárulást. Javasolja Nagy
András cégével elvégeztetni a munkát.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
83/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Göd
Város Önkormányzatának nevében tulajdonosi hozzájárulást ad a Kossuth téren lévő
fák faápolási utómunkálataihoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
9. napirendi pont: Egyebek:
•

Gyermeknapi rendezvényhez tulajdonosi hozzájárulás kérése Göd-Újtelepen

Lenkei György: Tulajdonosi hozzájárulást kér a bizottságtól, rendezvény megtartására 2011.
május 28-án szombatra, a Bócsai labdarúgópályán.
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
84/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Göd
Város Önkormányzata nevében tulajdonosi hozzájárulást ad 2011. május 28-ára GödÚjtelep - bócsai labdarúgópályán - gyermeknapi rendezvény megtartására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Csányi József: A Harang utca sarkán, közterületen kb. 25-30 zöldhulladékos zsák
van, amit az ott lakók összegyűjtöttek. Ennek elszállíttatásában kéri a bizottság
segítségét. A „hangos” vasgyűjtést is javasolja ellenőriztetni a
Közterületfelügyelőkkel. A szemétlerakás is megakadályozható lehetne ezen a
területen.

Kovacsik Tamás: A Közterületfelügyelők hétvégi időbeosztása elkészült, ami az aljegyzőnél
megtekinthető.
Balogh György: Bármelyik képviselő kérhet zsákot, amit a közterületen összeszedett
zöldhulladék gyűjtésére szolgál. A képviselő bejelenti ezután, hogy hány zsákot adott ki és
akkor a TESZ elszállítja.
Bertáné Tarjányi Judit: Hozzáfűzi, hogy a tisztántartás a ház előtti közterületen kötelező.
•

Tulajdonosi hozzájárulás kérése – Búzaszem Iskola sportrendezvényére

Hlavács Judit: Tulajdonosi hozzájárulást szeretne kérni a Búzaszem Iskola részére, 2011.
június 14-re az iskola által szervezett sportrendezvényre.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
85/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul ahhoz, hogy a Búzaszem Ökumenikus Iskola (2131 Göd, Vécsei u. 1.)
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sportprogramot rendezzen a Feneketlen tónál, 2011. június 14-én, kedden. A közterülethasználat ez időpontban díjtalan. A rendezvényen keletkezett szemét összegyűjtéséről és
az elszállításról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Támogatási kérelem – sárkányhajó versenyre

Jakab Júlia: Sárkányhajó versenyre neveztek be 25-en a hivatal dolgozói. A versenyen részt
vesz Fót, Vác önkormányzati csapata. A KOSB a nevezési díjat támogatásként megadta, ez
21 eFt volt. A versenyen kötelező az egyenpóló viselése. A szitázás költsége, a sablon
elkészítése 10 eFt lenne információink szerint. A sablont az önkormányzat más
rendezvényhez is felhasználhatja évekig. Erre az összegre kéri a bizottság támogatását.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
86/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága saját
pénzügyi keretéből 10.000,-Ft-os támogatást nyújt a 2011. május 28-án megrendezésre
kerülő sárkányhajó versenyen résztvevő hivatali dolgozók egységes öltözékének
(pólójának) szitázási költségeire.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

BME - Németh Endre mérőtelep helyzete

Bertáné Tarjányi Judit: A MAFC –nál megpróbálta felderíteni a csónakok helyzetét, de nem
volt sikeres. A MAFC-al abban maradtak, hogy a céges papíron cégszerű aláírással ellátott
hajólistát elküldik. Ez május 3-án volt, aznapra ígérték, de a mai napig nem kapott ilyen
papírt. Az elmúlt időszak egyeztetéseire tekintettel azt tudja javasolni, hogy a testület a
városrendezési hatástanulmányt ne fogadja el és vonja vissza a tulajdonosi hozzájárulást a
hajótárolásra vonatkozóan, kivéve a két mérésre használt csónakra, tekintettel arra, hogy sem
az egyetem képviselőjével, sem a MAFC-al nem tud megegyezésre jutni.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Annyi határidő módosítás történt már, meddig próbál még a
bizottság türelmes lenni?

87
Hlavács Judit: Az önkormányzat abszolút együttműködő volt eddig. Többszöri kérésre sem
csatolják a főépítész által kért papírokat, pedig ez az Ő kötelezettségük lenne. Javasolja, hogy
döntsön a bizottság az ügyben, ne tárgyalják többször.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
87/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja az 525 helyrajzi számú ingatlanra a BME úszóművéhez kiadott tulajdonosi
hozzájárulás visszavonását. Javasolja, hogy az úszóműre a Képviselő-testület csakis és
kizárólag a mérőgyakorlatok idejére adjon új tulajdonosi hozzájárulást, és kizárólag az
egyetem mérőhajóira (2 db), amennyiben a gyakorlat idejéről az egyetem 30 nappal
előre hivatalos tájékoztatást ad.
A Bizottság javasolja a Városrendezési Hatástanulmány elutasítását annak hiányos
volta miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
•

Szeszgyári lejtőnél 2769. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelme

Bertáné Tarjányi Judit: Sziget felső részénél található. A Jegenye utca 25. sz. alatti ház
tulajdonosa a rézsű megfogására támfalat szeretne építeni közterületen.
Lenkei György tag távozott.
Kovacsik Tamás: Javasolja a maximum 1 méter magas támfal építéséhez a tulajdonosi
hozzájárulás megadását.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
88/2011.(V.16.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a
2769/10 hrsz. ingatlan tulajdonosának, a 2769/11 hrsz. önkormányzat tulajdonú
területre maximum 1 méter magas támfal építéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
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Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

Kovacsik Tamás
VKB elnök

