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        J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

  Bizottságának 2011. május 05. rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal  

  hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: - Kovacsik Tamás elnök, Csányi József tag, Balogh György tag, Lenkei  

György tag, dr. Mödlingerné Kovács Éva tag (Nincs jelen Nagy Károly, Szabó Csaba tagok) 

 

Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen 
van. 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolja, hogy elsőként a Búzaszem Ált.Isk. 
kérelmét tárgyalja a bizottság. A meghívóban tévesen jelölve a napirendi pont címe, mert nem 
rendezvényhez, hanem faültetéshez kérnek tulajdonosai hozzájárulást. 

Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1. Búzaszem Általános Iskola – tulajdonosi hozzájárulás faültetéshez 

2. Kossuth tér – gallyazás 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.napirendi pont: Búzaszem Általános Iskola – tulajdonosi hozzájárulás faültetéshez 

Kovacsik Tamás: Az iskola eddig 47 fát ültetett el, és a továbbiakban is szeretnék ezt folytatni. A 
Nemeskéri parkerdőből 50 db facsemetét kiemelnek, és ezeket közterületen szeretnék elültetni, ehhez 
kérnek tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzattól. 

Dr.Mödlingerné Kovács Éva: Akkor javasolja a hozzájárulás megadását, ha nem ilyen kaotikusan 
menne a dolog, mint ahogy eddig. Tilalmi időben kivették a csemetéket a kiserdőből, ezután 20 
eFt/db-ért örökbe fogadtatták, vegetációs időben elásták. Szalmailag ez nem jó. Nem javasolja, hogy 
most adjon a bizottság hozzájárulást. 

Wassné Jakab Júlia: Igaz, hogy kései időpontban, de próbáltak az önkormányzattal összhangban 
dolgozni. Felkérték Debreceni Pétert, hogy jelöljön ki helyeket, ahová a fákat el lehet ültetni. 

Hlavács Judit: Az ingatlan tulajdonosokkal is javasolja az egyeztetést. Pld. Petőfi utcában, hiszen sok 
esetben fel lehet kérni a lakókat az elültetett fák locsolására. 

Csányi József: Az iskola elindított egy programot, ez volt az első része. Kertészekkel dolgoztattak, 
példaértékű volt az egész. Ha locsolják a fákat, akkor megmaradnak majd. 
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Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a bizottság a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, de a szakmai 
felügyeletet erősítsék meg az üléseknél. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

   69/2011.(V.05.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi 
hozzájárulást ad a Búzaszem Általános Iskolának arra, hogy 50 db facsemetét (korai juhar, 
mezei juhar, kőris, ostorfa, hársfa, mogyoró) kitermeljék és – helyszíni egyeztetés után – Göd 
közterületein elültessék, azzal a feltétellel, hogy mindezt megerősített szakmai felügyelettel 
végzik. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 

2.napirendi pont: Kossuth tér gallyazása 

Kovacsik Tamás: Már ősszel eltervezték a játszótér feletti fák gallyazását, de a végrehajtás nem történt 
meg. Erős szelek vannak, a gallyazás indokolt. 

Dr.Mödlingerné Kovács Éva: Bármikor le lehet vágni a gallyakat. Nagy Andrásékat (Lakókert ’97 Bt.) 

javasolja, akik alpinista módszerekkel levágják a faágakat. 

Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy az árajánlatot gyorsan kérje be a környezetvédelmi előadó. 

Lenkei György: A cukrászda légkondicionálójának kondenzvizét a térre eresztik, ez lakossági 
felháborodást váltott ki. 

Kovacsik Tamás: Ez tiszta víz, utána járt a dolognak, ígéretet kapott, hogy megszüntetik a kifolyást. A 
gallyazás költségei a környezetvédelmi alapot terhelik. Következő ülésre kéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy egyenleget közöljön. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

    

   70/2011.(V.05.) sz. VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy kérjen árajánlatot a Kossuth téren lévő fák gallyazására a 
Lakókert ’97 Bt-től és amennyiben az ár elfogadható rendelje meg a munka elvégzését. Felkéri 
továbbá a bizottság arra, hogy készítsen kimutatást arról, hogy 2011. évben a környezetvédelmi 
alapból mi került finanszírozásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
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Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy tavaly „virágos porta rajzpályázat és mutasd 
meg a pillanatot fotópályázat” keretében az önkormányzat és a városi polgárőrség közös programot 
szervezett. A díjazottak azok lesznek, akiknek az ingatlana előtt legszebb az utca. Kérelem érkezett a 
bizottsághoz, hogy a pályázat díjaira nyújtson támogatást. 

Wassné Jakab Júlia: „A találd ki újra” hulladékhasznosítási pályázatra 2 db pályamű érkezett. Ha nem 
lesz több pályamű, akkor a díjakra korábban megkapott összeget át tudja adni. 

Bertáné Tarjányi Judit: A helyi vállalkozókat is fel lehet kérni a díjak biztosítására. 

Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a Bozóky tér mikor lesz kész? A piacot meg kell szüntetni? 

Bertáné Tarjányi Judit: A Bozóky tér felújítási költsége 130 mFt. Erre jelenleg nincs forrás. 

Kovacsik Tamás: Amikor a közterek megújítása elkezdődött legelsőként a Bozóky teret terveztette 
meg a bizottság. A tervek ütemezve elkészültek, de a megvalósítás mégis elakadt. 

Kenessey Zoltán: A tűzoltószertárból múzeumot lehetne kialakítani. Gödön nincs múzeum, ami 
bemutatná Göd nevezetességeit, jellegzetességeit stb. 

 

Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

    Kmf. 

 

 

Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 

jegyzőkönyvvezető      VKB elnök 


