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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2011. szeptember 13-i soron következő ülésén, a polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba, Nagy Károly –
távolmaradásukat jelezték)
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5
tag jelen van.
Javasolja, hogy a bizottság a 10. és 11. napirendet ne tárgyalja, mert az anyagok előkészítés
alatt vannak. Az 1. és 2. napirendi pontot javasolja egyben tárgyalni. Javasolja továbbá
levenni a napirendek közül Siegler Péter (Göd, Turista u. 7.) sz. alatti lakos kérelmét.
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendi pontban
hozzászólásuk van.
Balogh György: A Fácán Óvoda homokozó árnyékolásával kapcsolatban szeretne
hozzászólni.
Bertáné Tarjányi Judit: Cartoped – Ovit kérelmét ismerteti a belterületbevonáshoz
Kovacsik Tamás: Pesti úti temető problémája és a Búzaszem Iskolával kapcsolatos petícióval
kapcsolatban szeretne hozzászólni.
Csányi József: Vízelvezetéssel kapcsolatos problémát szeretné elmondani.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi
napirendi pontok tárgyalását:
Napirendi pontok:

1. Nemeskéri úti temető rendezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
2. A temetkezésről és a temetkezési szolgáltatásról szóló 30/2000.(IX.26.) sz. Ök rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
3. Mayerffy utcai nyugdíjas otthon, hatástanulmány
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
4. 2689. és 2690/9. hrsz. telekalakítás
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Nyitrai Judit ügyvéd
5. A 12/2011. (I.24.) sz. Ök. határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
6. Marton István egyéni vállalkozó közterületi-használati kérelme
Előterjsztő: Iványi Andrea Ép. Hat. Ov.
7. Irányjelző táblák kihelyezése a strand megközelítésére
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
8. KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázat előkészítése Fácán Óvoda bővítés tervezése
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Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.
9. Közterületi fakivágási és közterület karbantartási kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
10 Iskolai szelektív gyűjtéshez további tartó állványok igénylése
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
11 Egyebek:
- Polgárdi Lajosné és Csík László (2131 Göd, Pesti út 55/6.) kérelme
- Fácán Óvoda homokozójának árnyékolása (Balogh György)
- Cartoped – Ovit kérelme belterületbevonáshoz (Bertáné T. Judit főépítész)
- Pesti úti temető problémája, Búzaszem Iskola–petíció (Kovacsik Tamás VKB elnök)
- Vízelvezetési problémák ( Csányi József képviselő)
Napirendi pontok tárgyalása:
1. és 2. napirendi pont: Nemeskéri úti temető rendezése, A temetkezésről és a temetkezési
szolgáltatásról szóló 30/2000.(IX.26.) sz. Ök rendelet módosítása
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a temetőbővítés koncepcióját. Az OTÉK 30 méteres
védőtávolságot ír elő, ezért ezen a távolságon belül, vagyis a temető észak-nyugati sarkában
lévő részénél csak urnás temetést javasol. A lakóterület és a temető közé urnafalat javasol.
További javaslata a Mayerffy sír környékét emelt díjjal számlázni. Ez egy rendelet módosító
javaslat is egyben. A szabályozás alapelveit leírta. A katona sírokat, az ismeretlen katonák
sírjait és díszpolgárok sírjait helyi védelem alá kellene helyezni. Nem javasol a Nemeskéri út
felől tömött kerítést, több szempontból sem. Vitát váltott ki a szóróparcella és a szórókút.
Javasolja ezeknek a helyét is fixen megjelölni, a világháborús emlékműnél.
Dr. Hetényi Tamás: Gödön kriptát vásárolni hosszú idő óta nem lehet, kereslet remélhetőleg
lesz rá. A temetőrendelet megváltoztatásával megvalósulhat a sírhely megszűntetésére
vonatkozó elképzelés, hogy a földi maradványok egy közös kriptába lennének elhelyezve,
amelyek már lejárt sírhelyen voltak. Az urnafallal a temetőt takarnánk a lakóhelytől, érdemes
lenne egy kis tagoltságot beletenni, növénnyel, stb. ligetesítve. A régi temető síremlékei egy
külön kertben lennének összegyűjtve.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nemeskéri temetőben meg kellene akadályozni a személyautók
bejárását, ezért javasolja, hogy zárják le a sírköves melletti bejárót.
Bertáné Tarjányi Judit: A föld feletti kripták építési engedély kötelesek, a föld alattiak nem.
Csányi József: Kihantolással kapcsolatban kérdés, hogy engedélyezik-e a közös sírba tételt és
ennek a költségét ki fizeti?
Dr. Hetényi Tamás: A sírhelyeket 25 évre vásárolják meg, és ha ez 25 év után nem kerül újra
megváltásra, akkor az új rendelet szerint nincs szükség új temetési területekre, ezek a
sírhelyek felhasználhatók. Igy 15-20 évre megoldódik a probléma. Természetesen elsőként az
láthatóan több éve nem ápolt, elhanyagolt sírokat, amiket nem váltottak meg, veszik vissza.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
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107/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja, hogy a Nemeskéri úti temetőről készült telepítési rajz képezze a
temetőrendelet mellékletét és a temetőkről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön be
az a javaslat, hogy a IX. parcellában (Mayerffy sír környéke) a sírhelyek megváltási díja
100 %-kal emelkedjen.
Felelős: Címzetes főegyző, TESZ igazgató
Határidő: folyamatos
108/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja, hogy a Mayerffy sír melletti parcellában és a régi temető feltáratlan részébe
további urnasírhely, sírhely már ne legyen nyitható az új temetői rendelet hatályba
lépéséig.
Felelős: TESZ igazgató
Határidő: folyamatos
Kovacsik Tamás: Debreceni Péter készített egy szoftwert, mely szerint a sírokról és azok
adatairól bővebb tájékoztatást kaphatunk.
Debreceni Péter: Digitális adatbázist készítettek, eddig papír alapú nyilvántartás volt a négy
temetőnél. Nyilvántartás kialakításához szükséges a jogszabályi környezet feltárása, az
irányadó az 1999. évi XLIII. törvény és ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet.
Ismerteti a helyi rendelet tervezet tartalmát. 9659 sor van a temetőkönyvben, ezeket az
adatokat kezdte feldolgozni. A gépesítéssel az adatok azonnal lehívhatóak lesznek. A sírhely
maga városi tulajdon, a felszín feletti rész, ami megváltásra került, az a hozzátartozóé.
Helmes Ferenc végezte a temetőnyilvántartást eddig, az Ő segítségével töltötte fel az
adatokat. A temető térképe is kissé elavult, az új térkép is elkészíthető a digitális technikával.
Adatrögzítésnél fontos, hogy minden temetés külön soron szerepel. Az adatkörök pontosan
lehatárolhatók. Külön szerepelnek a sírhelyre, a megváltásra és a temetésre vonatkozó adatok,
de ezt a hármat együtt és könnyen lehet kezelni. A temetkezési szolgáltatókra sincs
szabályzat, ez is pótolandó. Összegyűjtötte a nyilvántartással kapcsolatban azokat a pontokat,
melyeknek a helyi rendeletben szerepelni kell. Észrevételezi, hogy nincsenek nyomtatványok
jelenleg, pedig ezekre feltétlenül szükség lenne. A helyi védetté nyilvánítást a műemléki
védelembe helyezést is nyilvántartásba kellene venni. Ismerteti az informatikai háttért. A
szoftver, amit létrehoztak magyar nyelvű, könnyen kezelhető. A sírhelyhez kapcsolt
események rögzíthetők lesznek az adatbázisban. A digitális térképet könnyen lehet frissíteni.
Különböző listákat lehet készíteni, melyek könnyen előállíthatók és bővíhetők. A sírhelyek
adatbázisa bővíthető, fényképpel ellátott, ez is a könnyebb azonosítást szolgálja. A több ezer
névből azonnal megtalálható a kérdéses sírhely. A rendszer hálózatban működik, korlátlan
felhasználással.
Kovacsik Tamás: Milyen nehezen kezelhető az informatikai rendszer?
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Debreceni Péter: A kezelése egyszerű, legördülő listákat tartalmaz, szinte elronthatatlan. Egy
éves díj 60 eFt, a karbantartásra. Ez egy háttérkarbantartás.
Kovacsik Tamás: Mikor alkalmazható a program?
Debreceni Péter: A program kész, az árajánlatot elküldték, a megrendeléstől számított 40
napon belül feltelepítik. A licence megvásárlása 220.000,-Ft, az éves szintű karbantartás + 60
eFt, amennyiben szükség van rá.
Dr. Hetényi Tamás: A programnak örül, a számla beérkezése után a TESZ kifizeti a díjat.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A program sokat segíthet, javasolja a vásárlást.
Kovacsik Tamás: A rendelet a fentiek ismeretében véleménye szerint módosításra szorul.
Debreceni Péter: A rendelet-tervezet véleménye szerint több helyen hiányos, akár a szöveget
és akár a nyomtatványokat figyelembevéve.
Kovacsik Tamás: Dr. Nyitrai Judithoz el kell juttatni a módosító javaslatokat és ezután a
következő ülésen tárgyalhatja a bizottság.
3. napirendi pont: Mayerffy utcai nyugdíjas otthon, hatástanulmány
Bertáné Tarjányi Judit: Mayerffy és a Balassa utca között elhelyezkedő munkásszállót
eladták, az új tulajdonos nyugdíjas otthont akar ott létesíteni. Ez egy nem kereskedelmi célú
szálláshely, ami meghaladja a 600 m2-t. A funkció az övezet domináns funkciójától eltér. Az
átalakítás a HÉSZ 3. §-a szerint városrendezési hatástanulmányköteles. Három lakóépületből
állna, a 3. egy ipari fémszerkezetes épület, a melegítőkonyha, hátsó épületben mosókonyha
létesülne. A tervek kétszer voltak a Tervtanácson. Sok kifogás volt, de átdolgozásra került,
mégis sok minden benne maradt. Az 1 db tartály már a munkásszállás funkciónál is kevés
volt, hazajáró emberek használták, most az otthont idősek, ágybanfekvő betegek. Két kritikus
elem van: a melegvíz, illetőleg a szellőzés. A termekben gépi szellőzést nem találtak, ez
kifogásolható különösen a tetőtéri helyeken. A Tervtanács másodszor is elutasította a terveket.
Szűkösnek tartja a kórtermeket, a gépészet és a melegvíz kérdése sem tisztázott. Aggályos
még, hogy egy egységre, ahol 40 db ágy van, 2 nővért írtak. A melegítőkonyhát is kicsinek
tartja.
Szalay Zsolt (tulajdonos): Az ÁNTSZ 6 m2-t határoz meg fejenként, ez minden helyiségben
be van tartva.
Lenkei György: A helyszínt ismeri, örül neki, ha ott öregek otthona létesül. A főépítész
asszony aggályait is megérti. Javasolja, hogy szakértői szinten üljenek le és egyeztessenek. A
18 m2-es helyiséget 3 ember számára valóban kevésnek tartja.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tulajdonost a javasolt egyeztetésre.
Lenkei György tag kiment.
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4. napirendi pont: A gödi 2689 és 2690/9. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
Bertáné Tarjányi Judit: Korábban már volt a bizottság előtt a napirend, a Kincsemnél lévő
buszmegállóról van szó, ez a telekrész csatlakozhasson a közterülethez.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
109/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2689 hrsz. alatt felvett „kivett
közterület” megjelölésű ingatlan és a 2690/9 hrsz. alatt felvett „kivett lakóház, udvar”
megjelölésű ingatlan telekhatár rendezésére vonatkozóan elhatározza a telekalakítást a
CARTOPED Kft által 10-37/2010. munkaszám alatt elkészített és a jelen határozat mellékletét
képező
változási
vázrajzban
foglaltaknak
megfelelően
az
alábbiak
szerint:
Hrsz.

Műv.ág

Változás előtt
Min.o. TerületHa/m2 AK

2689

Kivett
--közterület
2690/9 Kivett
---lakóház,
udvar

0245

Összesen

0816

0571

Hrsz.

Változás után
Műv.ág
Min.o. Terület AK
Ha/m2

2689

Kivett
közterület
2690/9 Kivett
lakóház,
udvar

--

0287
0529

0816

Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére,
valamint arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Göd Város Önkormányzatát Dr.
Nyitrai Judit ügyvéd képviselje.
Ezen határozat Göd Város Önkormányzatának 24/2011.(II.23.) határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

5. napirendi pont: 12/2011.(I.24.) sz. Ök. határozat módosítása
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést.
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
110/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2011.(I.24.) sz. Ök. határozatát
úgy módosítja, hogy a határozatban szereplő és a József Attila Művelődési Ház
költségvetésébe betervezett 993 eFt összeg a József Attila Művelődési Ház
színháztermének felújítására felhasználható legyen.
Határidő: azonal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
Kovacsik Tamás: Ügyrendi javaslata, hogy Jakab Júlia környezetvédelmi előadó kérésére a
bizottság a 9. és 12. napirendi pontot tárgyalja ezt követően.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a fenti elnöki javaslatot.
6. napirendi pont: Közterület fakivágási kérelmek:
•

Csonka István (2132 Göd, Szőlőkert u. 5.) kérelmezi az ingatlana előtt lévő
aknázómoly kártétellel sújtott gesztenyefák koronáig való visszavágását.

Debreceni Péter (erdészeti szakértő): A moly megeszi a levelet, a levelek újrahajtanak,
permetezéssel lehet védekezni és a lehulló levelek égetése javasolt.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
111/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem
engedélyezi Csonka István (2132 Göd, Szőlőkert u. 5.) ingatlana előtt a gesztenyefák
koronáig történő visszavágását. A bizottság javasolja a kártevő elleni védekezésként a
lehulló levelek elégetését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jakab Júlia környzetvédelmi előadó, Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Szalai Krisztián és Szalainé Szikszai Krisztina (2132 Göd, Kékduna u. 1.)
kérelmezik az ingatlanuk előtt lévő 2 db gesztenyefa kivágását. Terveztek kerítést,
melyet oda építenének, ahol a két fa áll, az építés után ültetnének fákat.

Bertáné Tarjányi Judit: A kerítést nem építhetik előrébb, a HÉSZ előírásait be kell tartania
mindenkinek. Nem javasolja a fakivágás engedélyezését.
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
112/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem
engedélyezi Szalai Krisztián és Szalainé Szikszai Krisztina (2132 Göd, Kékduna u. 1.)
sz. alatti lakosok ingatlana előtt a 2 db gesztenyefa kivágását. Egyben a bizottság
felhívja a figyelmüket arra, hogy a kerítést teljes egészében saját területen kell
megépíteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jakab Júlia környzetvédelmi előadó, Kovacsik Tamás VKB elnök
7. napirendi pont: Iskolai szelektív gyűjtéshez további tartó állványok igénylése
Jakab Júlia: Ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést, miszerint az általános iskolákba
2011-től bevezették a szelektív szemétgyűjtést. Újabb igény érkezett, ezért tartóállványok
vásárlását javasolta.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
113/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
megbízza Jakab Júlia környezetvédelmi előadót 6 db szelektív zsáktartó állvány
beszerzésével, melynek összege 20.580,-Ft. Forrás: 2011. évi költségvetés
„környezetvédelmi feladatok” sora.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
8. napirendi pont: Marton István egyéni vállalkozó közterület-használati kérelme
Kovacsik Tamás: Pék süteményt szeretne a kérelmező árusítani, hasonló módon, mint a
Family Frost Kft.. Hatósági szerződés megkötését javasolja. A vállalkozó az 1-es, 5-ös,7-es,
8-es körzetben árulna pékárut, 200 eFt/havi díjazás ellenében. Az időseknek is nagy segítség,
hogy helyben vásárolhatnak, a vállalkozót is segíthetjük. Javasolja a hatósági szerződés
megkötését.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
114/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek engedélyezni, hogy Marton István egyéni vállalkozó
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mozgóbolti árusítás keretében kenyér-, pékárut és sütőipari termékeket áruljon Göd
közigazgatási területén. Egyben hozzájárul, a „Hatósági Szerződés” megkötéséhez.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Markó József polgármester
9. napirendi pont: Irányjelző táblák kihelyezése a strand megközelítésére
Kovacsik Tamás: Ismerteti Sipos Richárd előterjesztését, miszerint irányjelző táblák
kihelyezését javasolja a strand jobb megközelítése érdekében.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Béke utca sarkán és több helyen is vannak irányjelző táblák. A
bicikli útnál javasol egyet kitenni és Felsőgödön a vasúti átjárónál.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
115/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Beruházási Osztályt, hogy a termálfürdő
megközelítése végett gondoskodjon 2 db irányjelző tábla kihelyezéséről az alábbi helyszíneken:
- 2-es főút mentén az Autópihenő leágazásánál,
- Göd-Újtelep (Bócsa) elágazásnál.

Határidő: folyamatos
Felelős: Beruházási Osztály
Lenkei György tag visszajött.
10. napirendi pont: KMOP.4.6.1.-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázat
előkészítése – Fácán Óvoda bővítés tervezése
Popele Julianna: Sok kritériumot tartalmaz a pályázati kiírás. Számbavettük a feltételeket,
hogy indulhat-e az önkormányzat. Gyermeklétszámra és normatívákhoz köti, a 10 ezer főnél
nagyobb telepléseknél az óvodai csoportlétszám el kell, hogy érje a 20 főt. A teniszpályán
képzelik el a megvalósítást. 100 fős férőhelyes óvodabővítést terveznének, az új épületben
már a vizesblokkokat nem kellene megépíteni. Olyan költségvetésű pályázatot terveztünk,
ahol 20 mFt lenne az önrész, a projekt összes költségére 220 mFt-ot kalkuláltak. Még várják
az árajánlatokat és a végleges pályázati kiírást. Mai napon Rábai Zita képviselő írt észrevételt
a pályázattal kapcsolatban a képviselőknek. Egy kritérium nem volt egyértelmű, ezzel
kapcsolatosan kért Rábai Zita képviselő állásfoglalást a közreműködő szervezettől.
Elmondja, hogy Ő is kért a közreműködő szervezettől állásfoglalást, bár pontosan nem
ismerte a képviselő asszony levelét, amit a szervezethez írt.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Kincsem Óvoda nem illeszthető be ebbe a pályázatba?
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Popele Julianna: A nevelési intézmények férőhely bővítéséhez kötötték a páláyzatot. Ott nincs
lehetőség a bővítésre.
Forró Gábor: A pályázatban a támogatás mértéke létszámhoz kötött, felmerült a tetőtér
bővítésének a lehetősége is, akkor már 300 mFt-ra lehetne pályázni, de jelenleg a 100 fős
bővítésre pályáznánk, ahol 200 mFt-os a támogatás.
Popele Julianna: Valamilyen módon pályázik majd az önkormányzat, a tervezési programot is
lehet módosítani. Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a tervezési szerződés
megkötésére akkor kerüljön sor, amikor az önkormányzat jogosult a pályázat beadására.
Bertáné Tarjányi Judit: A Jávorka utcai óvoda is felújításra, átépítésre szorul.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
116/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Képviselő-testület elfogadja, hogy
• Göd Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében kiírt KMOP-4.6.1-11
„Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton részt vegyen;
• az 2. sz. mellékletben szereplő Göd, Rákóczi utca 23. sz. (Hrsz.: 2172) Fácán
óvodaegység 100 férőhellyel történő bővítése tervezési programja valósuljon meg;
• felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezésre 7.420.000 Ft + Áfa összeggel
kössön szerződést a REProjekt Építésziroda Kft.-vel (1139 Budapest, Röppentyű
u. 73/B.), azzal a kikötéssel, hogy a kiviteli tervek megrendelésére csak akkor
kerüljön sor, ha az önkormányzat jogosult a pályázat beadására.
• A tervezési díj pénzügyi fedezete a 2011. évi költségvetés felhalmozási tartalékok
között nevesített tervezési díj jogcím terhére kerüljön átcsoportosításra.
Felelős: Beruházási Osztály
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Egyebek
•

Polgárdi Lajosné és Csík László (2131 Göd, Pesti út 55/6.) kérelme

Kovacsik Tamás: A kérelem 2-es út mentén lévő lombhullató fák problémájával kapcsolatos.
Több lakossági bejelentés érkezett e tárgyban. A levelek összegyűjtése és bezsákolása
szükséges. Vannak olyan lakók, akik ezt évek óta megteszik, de az új rendelkezés szerint
zöldhulladékot már csak 280,-Ft-os zsákba lehet elhelyezni. Ez alól lehet kivétel az a
közterület, ahol a képviselő javaslatára zsákot kapnak az ott élők.
Debreceni Péter: Vannak olyan zöldfelületek, amit csak az önkormányzat kezelhet. Ezen a
szakaszon nem lehetne megoldani, hogy a vállalkozó, akivel szerződésünk van, ezt
megcsinálja.
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Balogh György: A 280,-Ft-os ár, a szállításra vonatkozik. A zsákot a vállalkozó elviszi,
ennyiért. Ha nincs a költségvetésbe ez a szállítás betervezve, akkor a TESZ-nek pótlásra van
szüksége a költségekhez.
Kovacsik Tamás: Akkor más megoldás nincs, csak megvenni a zsákokat és azokat tizesével
szétosztani a megfelelő helyeken.
Csányi József: Javasolja, hogy a közmunkások végezzék el a levélszedést.
Lenkei György: Sajnos nincs pénzügyi forrás a közmunkaprogramra.
Balogh György: Ha a költségvetésbe lenne egy ilyen sor, akkor itt rögzíteni lehetne, hogy
hány zsákot osztottak szét a képviselők, akkor lehetne számolni előre a szállítási költségekkel.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
117/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a Környezetvédelmi Alap terhére 112.000,Ft értékben 400 db zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákot vegyen fel, a 2-es út menti
fák leveleinek összegyűjtése céljából. Felkéri továbbá a bizottság a környezetvédelmi
előadót, hogy a zsákot igénylő képviselőket kérje fel a pontos nyilvántartás vezetésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Kovacsik Tamás: A Pesti úti temetőnél kb.10 sírt tönkretesz a 3 db gledécia fa. A
sírokat felújítanák, ezért a 3 db fa kivágását javasolja.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
118/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi a Pesti úti temető Déli részénél lévő 3 db gledécia fa kivágását.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Kovacsik Tamás: Petíció érkezett a Búzaszem Iskola működése ellen. Lakossági
fórumon kevesen ellenezték, de utána 2 héttel később aláírást gyűjtöttek a
továbbépítés ellen. A bizottság következő ülésén önálló napirendként tárgyalja majd.
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•

Cartoped – Ovit kérelme belterületbevonáshoz

Bertáné Tarjányi Judit: Belterület-külterület határ módosulása miatt a három telket
összevonnák és ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
119/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottsága támogatja a
020/20 ingatlan (iparvágány) megosztását, és így keletkező 020/2. számú ingatlan
belterületbe vonását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Címzetes főjegyző

•

Dunai Vízisport Alapítvány

Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelmet, mely az évenként megrendezésre kerülő Göd Kupán
való részvétel támogatását kéri. Javasolja a támogatást. A támogatás elfogadásáról a
Képviselő-testületnek is dönteni kell, mivel alapítványról van szó.
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határoztot hozták:

120/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 50.000,-Ftos támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a Dunai Vízisport Alapítvány (székhely:
2131 Göd, Pesti út 25., képviselő: Dalnoki Tibor elnök) a GÖD KUPA kajak-kenu
tömegsport rendezvénnyel kapcsolatos költségei fedezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Vízelvezetési probléma

Csányi József: Az Előd utcától a Guttenberg utcáig a 2-es út mentén javasolja mielőbb az
útpadka rendbetételét. Ezzel a vízelvezétés problémáját enyhíteni lehetne ezen a szakaszon.
Kovacsik Tamás: Jelezzük a problémát a Beruházási Osztálynak.
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•

Fácán Óvoda homokozójának árnyékolása

Balogh György: A Fácán óvoda jelezte, hogy a homokozó felett az árnyékolás nincs
megoldva, pedig ez kötelező előírás. A napvédő ernyőt megvásárolták a csoportszobák
eszközeire fordítandó pénzből. Kéri a bizottságot, hogy saját pénzügyi keretéből nyújtson
támogatást a költségek fedezésére.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határoztot hozták:

121/2011.(IX.13.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 150.000,-Ftos támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a Kastély Óva Fácán Óvodaegységének a
homokozó felette napernyő vásárlás céljára.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

Kovacsik Tamás
VKB elnök

