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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2012. március 12-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lenkei György, Szabó Csaba tagok – (késtek)  
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 5 
tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az ülés előtt kiosztott 
anyagot, mely egy előterjesztést tartalmaz.  
A sorrendiségre módosító javaslata, hogy elsőként a bizottság a meghívó szerinti 4. napirendi 
pontot tárgyalja, tekintettel a meghívott vendégekre. Javasolja a meghívóban szereplő 6. 
napirendi pontot levenni, tekintettel arra, hogy az anyag még nincs tárgyalásra alkalmas 
állapotban.  
Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk,  
jelezzék. 
 
Csányi József: Gödi állomásnál a fakivágásokkal kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Madarak és Fák Napja rendezvénnyel kapcsolatban és az 
alsógödi sportpályánál lévő turkesztáni szil fasorral kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1. Kiemelten kezelendő sírok Göd város temetőiben 
    Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási ügyintéző      
2. HÉSZ - árajánlatok   
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
3.  050-es tábla rendezése, HÉSZ módosítás  
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
4. 528. hrsz-ú ingatlanra bérleti szerződés  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök      
5.Tábla kihelyezés 
   Előterjesztő: Forró Gábor képviselő 
6. Komposztálás népszerűsítése a lakosság körében  
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó       
7. Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalás kérése 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó      
8. Piarista Szakiskola – közterületi szemetesek kihelyezése 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó      
9. Közterületi fakivágások 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó      
10. Egyebek. 
     - Uszadékfa – Duna holtágban (előterjesztő: Jakab Júlia kv.ea.) 
     - Turkesztáni szíl fasor  - Alsógödi sportpálya (előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag) 
     - Madarak és Fák Napja – támogatás kérés (előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag) 
     - Gödi Vasútállomás – gallyazás (előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag) 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
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1. napirendi pont: Kiemelten kezelendő sírok Göd város temetőiben 
 
Kovacsik Tamás: Üdvözli a meghívott vendégeket, Debreceni Pétert és Helmes Ferencet. Az 
anyag teljes, az előterjesztés készítője volt még Sellyei Noémi oktatási ügyintéző is. Az anyag 
teljes és pontos. A felsorolt sírok mennyisége igen nagy, az anyag vitára alkalmas.  
 
Lenkei György tag megérkezett. 
 
A felsorolt listát szűkíteni javasolja. Csak olyan sírok kerüljenek be a védett sírok közé, 
amiket valóban védetté kell nyilvánítani. A temetkezéskor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
díszsírhelyekre csak olyanok temetkezhessenek, akik Göd városának hírnevét akár a múltban, 
akár a jövőben emelik. A bizottságon kívül tartanak egy egyeztetést, ahol átnézik azt, hogy 
hol, melyik sírnál indokolt a védelembevétel és a gondozás. Javasolja, hogy a következő 
bizottsági ülésen térjenek vissza a szűkített listára.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Átnézte az anyagot és sok sír van közte, ami ápolt véleménye  
szerint. Kéri a temetőgondnokot, hogy csak azokat a sírokat emeljék ki, amik gondozatlanok, 
az ápolt sírokkal nem kellene foglalkozni. A védettség minden sír kezelését jelenti? 
 
Kovacsik Tamás: Az iskolákat szeretnék majd bevonni a gondozásba, de szó lehet még a 
felújításokról is.  
 
Debreceni Péter: A temetői szoftver már beüzemelésre került, köszöni a bizottság segítségét 
ezzel kapcsolatban. A helyszíni felméréseket elvégezték, a nyilvántartás elkészült. Minden 
sírhely beazonosítható és nyilvántartás van a lejárati időkről is. A védettséget is rá lehet 
vezetni majd a nyilvántartásra. A számítógépes program lehetővé tette, hogy az ügyfelek 
gyorsan végezzék az ügyintézést, a nyilvántartás pillanatok alatt elővehető. A Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság kereste meg Helmes Ferenc temetőgondnokot azzal a 
problémával, hogy a társadalmi szervezetek is gondozhassanak egyes kiemelt sírokat. 
Tisztában vannak azzal, hogy ez egy jóval bővebb lista, és elfogadja azt a javaslatot, hogy 
bizottságon kívül átbeszélik majd a védelembe veendő sírokat. A védettség jogszabályi oldala 
az, hogy a törvény három kategóriát nevez meg. Első az „országos védettség”, ebbe a 
kategóriába 2 db sír tartozik, szeretnénk ide felvetetni a Mayerffy sírt is.  
 
Balogh György tag megérkezett. 
 
A másik kategória a „helyi védettség”, illetve a műemléki védelem tartozik. A Képviselő-
testület bármilyen objektumot védetté nyilváníthat.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A helyi védettség kimondása milyen kötelezettséggel jár? 
 
Debreceni Péter: Bárki javasolhat helyi védettséget, írásban kell indokolni, ezután a 
Képviselő-testület hoz határozatot, amiben dönthet a védettségről. A síremlék állapota 
történik levédésre, a tulajdonosok azok a személyek, akik a sírhelyért fizettek. A gondozás is 
az Ő hozzájárulásukkal történik, az önkormányzatnak nincs rendelkezési joga. A harmadik a 
„műemlékvédelmi” kategória. Sok szép sír van, ami nem egy kiemelkedő személy sírja, de 
esztétikailag, a műemlékvédelmi hivatal oltalma alá lehet helyeztetni. A helyi rendelet 
szabályozta ezeket a kategóriákat. A sírhelyek állapotát felmérték, fényképfelvételek 
készültek a jelenlegi állapotról. 
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Kenessey Zoltán: Vannak önkormányzat által adományozott díszsírok, például a Jácint utcai 
temetőben, a gondozás kinek a feladata? 
 
Kovacsik Tamás: Ha az önkormányzat saját védett sírjának, vagy díszsírhelynek nyilvánította, 
akkor keresünk hozzá karbantartót is, mint a Piarista Iskola, akik végeznek gondozást.   
 
Sellyei Noémi: Épp ez volt az előterjesztés lényege, hogy az iskolák egyes osztályai vállalják 
a gondozást, a kialakult lista alapján. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tudnak erről az iskolák? 
 
Sellyei Noémi: Igen, a KOSB ülésen részt vettek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az ad-hoc bizottságban, részt szeretne venni. 
 
Debreceni Péter: Javasolja, hogy készítsenek valamilyen útmutatást arról, hogy a jövőben 
milyen dokumentum lesz szükséges a sírhelyek igazolásához.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A helyi védett sírokra vonatkozó rendelkezéseket a helyi rendeletben 
szerepeltetni kell. 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság készít egy listát, ami alapján a Képviselő-testület dönthet arról, 
hogy milyen sírokat veszünk gondozás alá, és ezután az oktatási referens felveszi az 
iskolákkal a kapcsolatot a gondozás miatt. 
 
Helmes Ferenc (temetőgondnok): A TESZ-nek sem feladata a sírgondozás, a rendelkezési jog 
sem száll át azzal, hogy ha védetté lesz nyilvánítva egy sírhely. A tulajdonosokkal egyeztetni 
kell. A 25 éven túli meghosszabbításokra is külön ki kell térni, tehát azoknak a sírhelyeknek a 
gondozására, ami nincs újra megváltva, tehát a dolognak gazdasági vonzata is van.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a bizottság a következő ülésén tárgyalja tovább e 
napirendet.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ügyrendi javaslata, hogy vegyük előre az ülés előtt kiosztott, egyebek 
közé vett előterjesztést, tekintettel a meghívott vendégre. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadja fenti ügyrendi javaslatot és a következő 
napirendi pontban a főépítész előterjesztését tárgyalják. 
 
 
2. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás – kötélpálya létesítéséhez 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel az írásos előterjesztés, 
határozati javaslattal, miszerint a Szakáts-kertben szeretnének kötélpályát létesíteni. 
 
Viola Albert (vállalkozó): Korábban a Kék Duna üdülőben egyéni látogatók és csapatépítés 
céljából a kötélpályát biztosítottak a vendégek részére, továbbá itt tárolták a sárkányhajót és 
egyéb hajókat az üdülő csónakházában. Az üdülő bezárt, a használatra a továbbiakban nem 
tudtak szerződést kötni, így merült fel a Szakáts–kertben lévő pályahasználat kialakítása.  
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A kivetítőn bemutatják, hogy a fákat védve, több kisebb pályát tudnának kialakítani. A fák 
csak egy része alkalmas a kötélpályához. Egyeztettek a Szakáts-kert bérlőivel. A kötélpálya 
hatalmas beruházás, a pálya kialakítása komoly szakmai tudást igényel. A tulajdonosi 
hozzájárulást kéri a bizottságtól. A sárkányhajónak és egyéb hajóknak is tárolásra alkalmas 
helyet keresnek, a Szakáts-kertben lévő csónakház használatát is esetlegesen igénybe vennék. 
Ez egy hosszú távú beruházás lenne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Szakáts-kert jelenlegi bérlői nagyon szépen rendben tartják a 
területet, ellentétben a korábbi üzemeltetőkkel. Jogkövető magatartást bizonyítanak. 
Támogatja a sárkányhajózással kapcsolatos tevékenységet. A turizmus viszont zajjal jár, 
gépkocsiforgalmat generál a területre, nyilván lesznek olyan lakosok, akik nem szívesen 
járulnak majd hozzá. A feltételeket tisztázni kell. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A balesetveszélyes fákat vágják ki jelenleg. Egy helyszíni 
bejárást mindenképp javasol. Elviekben támogatja a dolgot, de a fák pontos felmérését 
mindenképp javasolja. 
 
Csányi József: Támogatja a megvalósítást, örül, hogy kialakításra kerülne egy ilyen lehetőség. 
Zajos tevékenységnek nem tartja, hiszen a kötélmászás erős koncentrációt igényel, nem zajos 
tevékenység. Mivel idegenforgalmat is vonz majd, nyilván autóval közelítik meg sokan. Ma 
már elfogadott az autós közlekedés. Támogatja a javaslatot. 
 
Szabó Csaba: Támogatja a javaslatot, neves cégek fordultak meg itt csapatépítés céljából. A 
turizmust is növelné ez a tevékenység, kihat a vendéglők és a Duna-part használatára is. 
 
Kenessey Zoltán: A Szakáts-kert hírnevét növelné, a csónakházat is ki lehetne használni. 
Kérdés, hogy a hajók beférnek, mert igen kicsi itt a csónakház. Mekkora összegű lenne a 
kötélpálya kiépítése, kik vállalnák ezt az összeget? 
 
Viola Albert: A cége vállalja a költségeket, előzetes számításai szerint a 3 kisebb pálya 
kialakítására kerülne sor, amik a nehézségi fokokban térnek el. A bevételek visszaforgatásával 
tervezik a pályák fejlesztését. A kötélpályák kiépítése több milliós nagyságrend.  
 
Kenessey Zoltán: Öltözőket is terveznek, hol lehet kialakítani? 
 
Lenkei György: Támogatja az elképzelést. A zajra reagálva elmondja, hogy horgász terület, 
tehát nem valószínű, hogy a zajhatással járó tevékenységet támogatnának a Szakáts-kert 
bérlői. Korábban a kertben volt egy romos ház, bérlővel, de az épület átépítés alatt van, itt ki 
lehetne alakítani az öltöző helyiségét.  
 
Balogh György: Mindenképp támogatja az elképzelést. Ha a tervek megvannak a fákra, akkor 
nem csak elméletben, de a gyakorlatban is javasolja támogatni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A csónakház kicsi, és a magas dunai vízálláskor áll benne a víz. 
Javasolja megemelni a padlószintet, valamint nagyobbítani a csónakházat. A mostani HÉSZ 
módosításban ez benne volt. 
 
Szabó Csaba: A gazdasági oldalra visszatérve, mennyi a megtérülési ideje a beruházásnak? 
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Viola Albert: kb. 5 év, de minden attól függ, hogy a pálya mire lesz alkalmas és a vendégkör 
milyen lesz, fontos lenne a céges rendezvények tartása. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

41/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elviekben támogatja a Viola Albert vállalkozó által működtetett kötélpálya Szakáts-
kertben történő elhelyezését. A berendezéshez szükséges parkolók a Vécsei utcai bejárat 
mellett biztosítottak. A végleges tulajdonosi hozzájárulás megszavazásához a jelenlegi 
bérlőkkel közösen kötött megállapodást tart szükségesnek. 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határid ő: 2012. április 30. 
 
 
3. napirendi pont: HÉSZ – árajánlatok  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ módosításának megrendelése 2008-ban történt, amikor még 
nem Ő volt a főépítész. A tervezést valódi digitális formátumban a tervező nem adta át, amit 
igen jogtalannak tart, hiszen ez nem vonható be a szerzői jogvédelem alá. Ezzel akarják 
nyilván bebetonozni azt a lehetőséget, hogy a jövőben is Ők kapják a módosítás lehetőségét. 
Ezzel tehát a beérkezett árajánlatuk előnyben van. Továbbra sem akarnak ilyen formátumot 
adni, pedig ha elégedettek vagyunk a munkájukkal, akkor nyilván legközelebb is hozzájuk 
fordulnánk, feleslegesnek tartja az ezzel kapcsolatos zsarolást. Tehát ilyen technikai okok 
miatt várat magára az ajánlatok ismertetése. 
 
Szabó Csaba: A Képviselő-testület által hozott határozatban a HÉSZ módosítására 
vonatkozóan nem látta a bizottsági javaslatokat, kérdése, hogy ez miért van? A területi 
módosítást sem látja a trafóval kapcsolatban. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az egyeztetést az ELMŰ-vel elvégezte, továbbra is az az ELMŰ 
álláspont, hogy a földön maradhat.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy árvízveszélyes területen ne kerüljenek a földre trafók. 
Amennyiben az önkormányzat ezeket a területeket megjelöli, hogy árvízveszélyes terület 
akkor miért kell a földre helyezni a trafókat? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez árvízveszélyes területre is kihelyezhető trafóállomás. 
 
Lenkei György tag kiment.  
 
 
3. napirendi pont: 050-es tábla rendezése, HÉSZ módosítás 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A közbenső út jelen módosítással eltörölhető, az erdősáv eltörlése 
Településszerkezeti Terv módosítást igényelne. Az utat el lehet törölni, úgy szavaztuk meg 
korábban, hogy „ha valamennyi tulajdonos kéri”. Voltak, akik nem nyilatkoztak, a 10 telekből 
1, 2/3-ad hiányzik. Kérdés, hogy a hiányos tulajdonosi nyilatkozatok beérkeznek-e még? 
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Eddig 3 nyilatkozat érkezett be, voltak akik saját nevükben, voltak, akik megbízással 
nyilatkoztak, de a megbízás kelte 2009. év volt. Nem szeretne ebben saját maga dönteni. Kéri 
a bizottság állásfoglalását. 
 
Kovacsik Tamás: 1 és 2/3-ad telek nem kérte, a többiek kérték. A többség kéri, tehát javasolja 
az út törlését. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A város szerkezetében nagy változást nem jelent.  
 
Kovacsik Tamás: Ha az út ott van, akkor kisebb területeket tudnának a tulajdonosok 
parcellázni.  
 
Kenessey Zoltán: Ha egyben eladják a területet, akkor újból ki kell jelölni az utat? 
 
Kovacsik Tamás: Ezt nem lehet tudni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előterjesztésben kétféle határozati javaslat van az út törlésére 
vonatkozóan.   
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy külön – külön szavazzanak a két határozati 
javaslatra.  
 
Szavazás: a.) határozati javaslatra: 6 „igen” egyhangú 
                b.) határozati javaslat: (szükségtelen a szavazás) 
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

42/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága – a 
HÉSZ módosítása során - javasolja a 050-es táblában a közbenső út törlését, mivel a 
tulajdonosok többsége ezt kérelmezte. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
4. napirendi pont: 528. hrsz-ú ingatlanra bérleti szerződés 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A földhivatal térképén kiderült, hogy a Széchenyi Csárda mögötti 
területen a határvonal 1990-es években kiigazításra került. A jelenlegi nyilvántartás szerint a 
határvonal a támfalon kívülre került. Arra a megoldásra jutottak, hogy az önkormányzatnak 
bérbe adják ezt a területet térítésmentesen, 99 évre.   
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

43/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja az 528 helyrajzi számú ingatlan nyugati oldalára vonatkozó és a főépítész 2012. 
március 7-én kelt előterjesztéséhez csatolt bérleti szerződés megkötését. 
 
Határid ő: 2012. március 31. 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
5. napirendi pont: Tábla kihelyezés 
 
Kovacsik Tamás: Forró Gábor képviselő előterjesztése látható az anyagban, melyben 
javasolja, hogy a közparkokban, tereken táblákat helyeztessen ki az önkormányzat arról, hogy 
a kutyákat bevinni tilos, védve ezzel a növényzetet és a terek tisztaságát.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Piktogramot javasol kitenni: fehér négyzetben fekete kutya, 
pirossal áthúzva.  
 
Csányi József: Javasolja, hogy a piktogram alá a büntetés összegét is tüntessék fel. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A büntetés összegét külön táblán javasolja kitenni, ha esetleg az 
összeg változna, akkor könnyen ki lehessen cserélni. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

44/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási Osztályt, hogy Göd város közparkjaiban, terein helyeztessen ki „kutyát 
bevinni tilos” piktogramos táblát, és az alatt egy jelölő táblát, melyen a szabálysértés 
elkövetéséért járó pénzbüntetés van feltüntetve.  
A táblák kihelyezésével kapcsolatos költségeket a bizottság saját pénzügyi keretéből 
fedezi. 
 
Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős: Beruházási Osztály  
 
 
6. napirendi pont: Komposztálás népszerűsítése a lakosság körében 
 
Jakab Júlia: Megmutatja a kiadványt, amit ezzel kapcsolatban a lakosságnak korábban 
kiosztottak. A zöldhulladék elszállítása nem kötelező önkormányzati feladat, ezért abba az 
irányba terelik a problémát, hogy mindenki maga végezzen komposztálást. A kiadvány erre 
mutat gyakorlati tanácsokat, közérthetően bemutatja a komposztálást. Javasolja, hogy minden 
háztartásba juttassanak el egy ilyen kiadványt.  
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A legkedvezőbb árajánlatot a kiadványra kb. bruttó 50,-Ft/db, ami összesen kb. 300 eFt lenne. 
A lakossághoz való eljuttatást a szemétszállítók is megoldhatnák. A Gödi Körképben is 
szerepeljen, mellékletként. 
 
Szabó Csaba: Ezt jó ötletnek tartja, javasolja, hogy a zöldhulladék elszállításával kapcsolatos 
instrukciók és a rendelet is kerüljön bele ebbe a kiadványba, ha elkészül. 
 
Csányi József: Javasolja, hogy szerepeljen rajta, hogy „Gödi kiadvány” és a címert is 
tüntessék fel, mivel ez Gödre vonatkozik, nem országos kiadvány. 
 
Kovacsik Tamás: „Környezetvédelmi feladatok – 2012.” pénzügyi forrást javasolják, melynek 
a kerete 1,4 mFt? 
 
Jakab Júlia: Igen ez az a forrás. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

45/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megbízza a környezetvédelmi előadót 
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kiadásában, Zöldülj! Fördulj! Környezettudatos 
füzetek „Komposztálj a házikertben” című kiadványának 6000 példányban történő 
megrendelésére. 

A bizottság javasolja a kiadvány kiegészítését a „Gödi kiadvány” felirattal és a címer 
feltüntetésével. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012. – költségvetési sor 

 

Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
7. napirendi pont: Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalás kérése 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Jakab Júlia: Ismerteti az előterjesztést, egy előzetes hatástanulmányt kaptunk. Kérdés, hogy 
kívánunk e részletes hatástanulmányt kérni, két pontot javasolt e tárgyban. A vizsgálat célja, 
hogy kell-e részletes hatástanulmány és ha igen és mi szerepeljen benne. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Állapotfelmérést jó lenne kérni arra vonatkozóan, hogy a 
növényzetet tönkre teszi-e a bánya működése, mennyire értékes ilyen szempontból az a 
terület. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Működő homokbányáról van szó. Javasolja a városrendezési 
hatástanulmánnyal kiegészíteni. Az előző tulajdonos vállalta a sitt lerakását térítésmentesen az 
önkormányzat részére.  
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Kovacsik Tamás: Akkor a határozati javaslatot is ki kell egészíteni, ami a 64. oldalon 
található, a városrendezési hatástanulmánnyal. 
 
Szabó Csaba: Korábban a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, hogy a terület 
rekultivációjához hozzátartozott az, hogy a zöldhulladékot is oda szállítják és ezzel 
hozzájárulnak a természetközeli állapothoz.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Célszerű lenne megismerkedni az új tulajdonossal.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról és annak 
kiegészítéséről. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

46/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Jegyző, mint I. fokú 
Környezet- és Természetvédelmi Hatóság részére részletes környezeti hatásvizsgálat 
kérését a Göd II. Homokbánya működésének engedélyezési eljárása során. 

A hatástanulmánynak ki kell térnie: 

• a bányaművelésből és szállításból eredő levegő- és 
zajszennyezésekre; 

• a környező földutak használatának környezeti hatásaira.   

• A „Városrendezési Hatástanulmány”-ra. 

 

Felelős:Dr. Szinay József Címzetes Főjegyző 
Határid ő: azonnal 
 
 
8. napirendi pont: Piarista Szakiskola – közterületi szemetesek kihelyezése 
 
Kovacsik Tamás: A dohányzást az iskola területén megtiltották. Az iskola környékén sem 
lehet dohányozni, ezért az állomás és az iskola közti területen igen sok a szemét, cigaretta 
csikk. Egyeztető tárgyalásokat folytattak ez ügyben, így az állomás környékét az iskola 
rendben tartja és most kérik 10 db szeméttároló edény kihelyezésére az engedélyt, az állomás 
és az iskola közti útra. A  szemétgyűjtést maguk végzik, összegyűjtik az iskola udvarán, 
ezután szállítja el a TESZ.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

47/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tulajdonosi hozzájárulást ad a Piarista 
Szakiskola számára 10 db utcai szemetes kihelyezésére a Jávorka Sándor utcai iskola 
épület és az Alsó-Gödi vasútállomás közötti járdák mentén az alábbi feltételekkel: 
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• A Piarista Szakiskola a szemetesek kihelyezésének pontos helyéről 
egyeztet az Önkormányzat kijelölt képviselőjével; 

• Az iskola a szemetesek kihelyezését, szükséges karbantartását 
megfelelő minőségben elvégzi; 

• A kihelyezett szemetesek ürítéséről az iskola egész évben gondoskodik 
(iskolai szünetek alatt is) az összegyűlt szemét elszállításának és 
ártalmatlanításának költségeit a TESZ részére mindenkor megfizeti. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
 
9. napirendi pont: Közterületi fakivágások 
 

• Almási Gábor  (2132 Göd, Lenkey u. 20.) – kérelme 
 

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt található korhadt akácfa kivágását kéri, helyette 
díszcserjét ültetne. Javasolja a kérelem jóváhagyását. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint az akác nem korhad. Javasolja a kérelem 
elfogadását. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

48/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi Almási Gábor kérelmére 
a 2132 Göd, Lenkey u. 20. sz. alatti ingatlan előtt található akácfa kivágását, pótlási 
kötelezettség mellett. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   
 
Jakab Júlia: Gallé Gábor Retro Ady Klub képviseletében benyújtott kérelme arról szól, hogy a 
területet szeretnék megtisztítani, rendbehozni. Fényképfelvételeket mutat a növényzetről, 
melyeket ki szeretnének vágni. A Beruházási Osztály munkatársa a mai napon végez helyszíni 
szemlét az épülettel kapcsolatban, erről Ők készítenek tájékoztatást. A bokrokat 
visszametszenék, illetve a fakoronákat is. Felmerült a faültetés kérdése is, ahol a lakosság 
nem pótolta a fákat, ott egy visszaellenőrzés folytán lehetőséget lehetne felkínálni, hogy ide a 
lakosok fákat hozzanak ültetésre. Egyedi tűzgyújtási engedélyt is kaphatnának, amikor már 
lehetőség van rá.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

49/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Gallé Gábor kérelmére engedélyezi 
az Ady Klub területének megtisztítását az elburjánzott növényektől. 
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Határid ő: folyamatos 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 
 
10. napirendi pont: EGYEBEK : 
 

• Uszadékfa – (Duna holtágban) 
 
Jakab Júlia: Véleménye szerint nem a szociálisan rászorult emberek kaptak engedélyt az a 
Duna holtágában az uszadékfa elhordására. A felügyelet nem megoldott jelenleg, nincs 
megfelelően ellenőrizve, hogy kik azok, akik a fákat elszállíthatják.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a kiadott engedélyeket a bizottság a mai nappal 
vonja vissza. 
 
Lenkei György: A szociálisan rászorulók jelentkeznek, hogy szeretnék a fákat elvinni, de 
ehhez balesetvédelmi oktatásban kellene részesülniük, ezért nem tudnak élni a lehetőséggel.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

50/2012.(III.12.) sz. VKB határozat  
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Duna holtágban az uszadékfa 
kivágására, elhordására vonatkozó engedélyeket 2012. március 12-i nappal visszavonja. 
 
Határid ő: 2012. március 12. 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 

• Turkesztáni szil fasor – (Alsó-gödi sportpálya) 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A fasor az alsógödi labdarúgópályánál a gondnoki lakás 
mellett található, tulajdonjoga a városé. Javasolja a terület tisztítását. 
  
Kovacsik Tamás: Egyeztetést tart ez ügyben a GSE elnökével. 
 
 
• „Madarak és Fák Napja” – rendezvényre támogatás kérés 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Táblák kihelyezésére kellene majd kb. 180-200 eFt, ebben 
szeretné kérni a bizottság támogatását. A következő bizottsági ülésre erről bővebb 
előterjesztést készítenek. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a Civil Tanácshoz nyújtsanak be támogatási kérelmet, 
egyrészt a Madarak és Fák Napjára. A tanösvénnyel kapcsolatos dolgokról a bizottság 
dönthet, ezt támogathatjuk a bizottsági keretből. Ezért javasolja ezt a két dolgot külön 
választani.  
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• Gödi vasútállomás – gallyazás  

 
Csányi József: A Fácán óvoda előtt javasolja egy árokrész betöltését, a vízelvezetés 
megoldását, cső beépítéssel. Ezen a területen szükséges lenne még a vegetációs folyamatok 
megindulása előtt a fák gallyazása. A Vác felőli oldalon a vízelvezető árok tisztítása is 
szükséges, kéri ennek felülvizsgálatát. Kéri továbbá, hogy a Beruházási Osztály erről a 
terveket készítse el.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A PEKJB tárgyalta az óvoda előtt kialakítandó parkoló kérdését és azt 
a javaslatot tették, hogy hasonlóan kerüljön kialakításra, mint a Bech Ö. Fülöp téren, mert ez  
már egy bevált módszer, a parkolás időtartamát korlátozzák.  
 
Kovacsik Tamás: A gallyazásnál kéri, hogy körültekintően végezzék el, ne csak közvetlenül a 
Fácán óvodánál, hanem szélesebb körben, a Rákóczi úti nagykapuig végezzék el.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a következő ülésen napirendi pontként szerepel majd a 2011. 
évi határozatok végrehajtása. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   

 


