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Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. június 29-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal
hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Balogh György – távolmaradását nem jelezte,
Nagy Károly – távolmaradását jelezte)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5
tag jelen van.
Tájékoztatja a tagokat, hogy okafogyottá vált a meghívó szerinti 1. napirendi pont.
(Árajánlatok a közúti villamoshálózat zavartalan működését biztosító gallyazási
munkálatokra) Muszkatal Tamás igazolta a jogosultságát a munkák elvégzésére, ezt tegnap
későn este jelezte a környezetvédelmi előadónak. Felkéri az érintetteket, hogy legközelebb
körültekintőbben járjanak el. Ezt a témát a bizottság elnöke levette a napirendek közül.
A főépítész kérése volt – miután értesült a rendkívüli ülésről, hogy még egy napirendi pontot
tárgyaljon a bizottság, a napirendi pont címe: „Göd Piarista Szakiskola Jávorka S. u. Dunaparti torkolatában útburkolat kialakítása” javasolja ezt a napirendet tárgyalni.
Napirendi pontok:
1. Közterületi fakivágási kérelem
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
2. „Göd Piarista Szakiskola Jávorka S. u. Duna-parti torkolatában útburkolat kialakítása”
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Közterületi fakivágási kérelem
Jakab Júlia: Felsőgödi sportpálya szélén lévő nyárfa egyik ága belóg a sport u. 6. épület fölé.
A tulajdonos ezt az 1 faágat szakemberrel szeretné levágatni, a balesetveszély elhárítás miatt.
A háztetőt teljesen megrongálná, ezért kéri a bizottság hozzájárulását.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

103/2011.(VI.29.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi Juhász Lajos (2131 Göd, Sport u. 6.) sz. alatti lakosnak a felsőgödi
sportpálya szélén álló, és az ingatlana fölé hajló nyárfa gallyazását, balesetvédelmi
okból.
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Határidő: azonnal
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi ea
2. napirendi pont: Göd Piarista Szakiskola Jávorka S. u. Duna-parti torkolatában
útburkolat kialakítása
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ügyrendi javaslata, hogy ezt a napirendet ne tárgyalja a
bizottság. A helyszínt szeretné megnézni.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak e napirendi pont tárgyalásáról:
A bizottság 4 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal úgy dönt, hogy tárgyalják ezt a napirendet.
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést. A sétány bekanyarodik
az aszfaltún végén. A csapadékvízelvezetést megoldja a Piarista szakiskola. Két lépcső vezet
le az út végén, így a Széchenyi utcától a Feneketlen tó-ig a sétány jól járható lenne, ha ez
megvalósulna. 10-20 méteres járdaszakaszról van szó. Esztétikailag kifogástalan véleménye
szerint.
Kovacsik Tamás: A járda térkőburkolattal készül?
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. Szép a kialakítás, a lépcsőnél áteresszel átengedik a
csapadékvizet.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: 1 éven belül 3 kivitelezőnek nem sikerült ezt kialakítani, tervek
sem voltak.
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
104/2011.(VI.29.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
tulajdonosi hozzájárulást ad a Piarista Nonprofit Kft-nek a Jávorka utca Duna-parti
végének (418 hrsz.) a mellékelt tervdokumentáció szerinti rendezéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, főépítész
Kovacsik Tamás: A Közterületfelügyelet vezetőjét kérdezi, hogy hol tartanak a belógó
gallyak, járdaszakaszok ellenőrzésével?
Kovács László (Közterületfelügyelet vezetője): Vagy személyesen vagy levélben az ingatlan
tulajdonosokat felszólították. Kb. 1 hét múlva végeznek Göd területén az ellenőrzésekkel,
felszólításokkal.
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Egyes tulajdonosok címét még a földhivataltól el kellett kérni, ebben az aljegyző segítségét
kérték. Minden helyzetben fényképfelvételeket készítettek, írásbeli feljegyzésekkel.
Jakab Júlia : A felszólító levél a gazos ingatlanokra most készül, a felszólítás után lesz csak
bírságolás. Az elhanyagolt gazos területeken nem nő a parlagfű. Információként elmondja,
hogy a Debreceni Péter által készített zöld kataszteri nyilvántartásban az is szerepel majd,
hogy milyen fák lógnak be a vezetékekbe.
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a polgármester felkérte Őt és Szabó Csaba
alelnököt, hogy a villanyoszlopokon lévők égők cseréjének munkafolyamatát ellenőrizzék.
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
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