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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2012. október 16-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba tag, aki jelezte távolmaradását). 
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az ülés 
előtt kiosztott anyagokat, melyekben szerepel a 6. napirendi pont anyaga, a Nemeskéri-Kiss 
Miklós út sebességcsökkentésének módosítása és a zöldfelületi kérelmek, ehhez javasolja az 
Alagút utcai szilfák problémáját is felvenni. Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az 
Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk, előterjesztésük, jelezzék.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nemeskéri Parkerdőnél lerakott zöldhulladékkal, és az 
állattartási rendelettel kapcsolatban szeretne hozzászólni.  
 
Csányi József: Szemetes-zsákok beszerzésével kapcsolatosan van hozzászólása. 
 
Kenessey Zoltán: MÁV állomásokon lévő illemhelyek működtetésével kapcsolatban szeretne 
hozzászólni. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat szavazzanak az elhangzottakról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi   
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1. Búzaszem Iskola – Városrendezési Hatástanulmány  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       

2. Felsőgödi csónakház bérlete        
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

3. Kincsemparki Kif őzde - tulajdonosi hozzájárulás    
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       

4. Zöldhulladék kezelés városi támogatása 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó                     

5. Őszi lakossági lombgyűjtési akció 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó      

6. Városi hulladékgazdálkodás fejlesztése pályázat     
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

7. Let’s Color tulipánültetési akció  
   Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó                   

8. Zöldfelületi kérelmek 
   Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó      
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9. Egyebek: 
   -   Határozat nyomozás felfüggesztéséről 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     
   -  Alagút utcai szilfák problémája  
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
   -  MÁV állomásokon működő illemhelyek 
       Előterjesztő: Kenessey Zoltán  
    -  Szemetes zsákok beszerzése a polgármesteri hivatal részére 
        Előterjesztő: Csányi József VKB tag 
     - Nemeskéri kiserdőben lévő gallyak 
        Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag 
     - Nemeskéri K. M. út – sebességkorlátozás 
        Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. napirendi pont: Búzaszem Iskola – Városrendezési Hatástanulmány 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Helyi Építési Szabályzat előírta a Városrendezési Hatástanulmány 
készítését. A pince miatt tér el az előzetes tervektől. Talajmechanikai szakvélemény is 
elkészült, betartották az előírásokat. Az előterjesztés 21. oldalán van az iskola 
keresztmetszete. A zenei oktatást áthelyezték a Duna felőli tantermekbe, de ott sem lesz erős a 
hanghatás.  
 
Kovacsik Tamás: Ezzel megoldódik a lakosság által észrevételezett problémák, a zeneoktatás 
sem az utca felőli termekben történik. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tudomása szerint dr. Hubayné dr. Horváth Nóra tervei alapján 
elkészülnek a kertrendészeti dolgok, lesz –e ezenkívül faültetés? 
 
Horváth Szilárd: Nem terveznek egyelőre faültetést, az építkezés befejezéséig semmiképp.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

137/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Búzaszem Általános Iskola (2131 Göd, Vécsei utca 1., hrsz.: 783.) által benyújtott 
Városrendezési Hatástanulmány elfogadását , valamint az engedélyezési tervhez a tulajdonosi 
hozzájárulását megadását.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök,  Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Nagy Károly tag megérkezett. 
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2. napirendi pont: Felsőgödi csónakház bérlete 
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztést a főépítész készítette, a felsőgödi csónakház hasznosítására 
beérkezett kérelem alapján.   
 
Dr. Hetényi Tamás (TESZ igazgató): Nem tudott az előterjesztésről. Itt sok nyitott kérdés 
felmerülhet:  Ki szedi a bérleti díjat a csónakok után, mi van, ha a csónakház leég? Az 
üzemeltetési költségek és a befolyt bérleti díj különbözete hogyan alkalmazkodik a csatolt 
árajánlathoz? Komoly jogi problémák is felvetődhetnek.   
 
Kovacsik Tamás: Azt gondolta, hogy ez egy egyeztetett anyag, a TESZ igazgatójának is 
tudomása van a kérelemről. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ha elviekben támogatja a bizottság a dolgot, tisztázódnak egyes 
kérdések, akkor a hivatali munkát megkönnyítik, mert az elvi döntés után el lehet indulni a 
részletes tárgyalásokban. A szeméttárolóként használt kis épület tulajdonviszonya tisztázatlan. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Legelőször a Duna-Csárda vezetője üzemeltette a csónakházat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az új szerződés megkötésével dr. Kovács Balázs ügyvédet bízták 
meg. Mivel sok még a tisztázatlan kérdés, ezért a határozati javaslatban csak elvi hozzájárulás 
szerepel. 
 
Kovacsik Tamás: Nyilván a TESZ-szel is le kell a megfelelő egyeztetéseket folytatni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Hová mit rakhatnak, ki és milyen felszerelési tárgyakat vihet a 
csónakházba, ezt is pontosan meg kell határozni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A vízügyi hatóságot is be kell vonni, egyeztetni kell. Ezért kell előre 
az elvi hozzájárulás, mielőtt a szakhatósági engedélyt benyújtanánk. 
 
Hlavács Judit: Amíg a pontos részleteket és pontos előkészítést nem látjuk, addig nem 
javasolja a határozathozatalt. 
 
Szabó Csaba: A felsőgödi szabad strand megnyílt a nyáron, úszó boják kerültek kihelyezésre. 
A boják nem lettek kezelve, nem volt ember, aki ezt elvégezze, sokszor ő végezte a boják 
kezelését. A jövő évtől külön költségvetéssel valakit megbíznak és ez a probléma 
megoldódik. Javasolja támogatni a határozati javaslatot.  
 
Kenessey Zoltán: Egyetért dr. Hetényi Tamással. Véleménye szerint a bérleti díj kevés, ahhoz 
képest, hogy mennyit fizetnek magánszemélyek a csónaktárolásért.  
 
Dr. Hetényi Tamás: kb. 100 csónakot tárolnak, kb. 1.8 mFt évenként ebből a bevétel. Az 
üzemeltetésre egy embert fizetünk. Korábban a csónakház bérlete szóba sem került, csak a 
terület bérbeadása. A TESZ nem kapott megbízást ezzel kapcsolatban. A csónakház 
üzemeltetése összetett, mert mindenkivel külön szerződést kötnek a csónaktárolásra. 
 
Bejczi Károly (kérelmező): A kérelemben foglalt szándékuk komoly. Egy klub létesítését 
szeretnék, amiről szintén felvilágosítást tudnak adni. Ebben mindent pontosan rögzítenek. 
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Beszéltek dr. Hetényi Tamással is a részletekről, aki elvi támogatását adta. Jelenleg egy elvi 
hozzájárulás van az anyagban, ezután lehet a tárgyalásokat megkezdeni. Ez most csak egy 
célösszeg, amit megjelöltek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szabad-strandot jövőre korán meg lehet nyitni. A közösségi célt 
ezzel is szolgáljuk, főleg, ha a volt BM üdülő tulajdonjogának megszerzése a cél. 
 
Kovacsik Tamás: Nincs ellenünkre a javaslat, de a TESZ-szel az egyeztetést először le kell 
folytatni. Amikor a kérdések tisztázódtak, akkor újra napirendre tűzzük, nincs a bizottságnak 
ellenvetése. 
 
 
3. napirendi pont: Kincsem parki Kifőzde – tulajdonosi hozzájárulás   
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a főépítészt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az elmúlt ciklus, időszak problémás ügye. Az önkormányzat eladta a 
2690/5. hrsz-ú területet. A jogorvoslati lehetőségek megszűntek. A HÉSZ-ben az épület 
bontásra van kijelölve, nem bővíthető, nem korszerűsíthető. A kérelmező üzemeltető az épület 
előtti terület térkövezésére és a falak szigetelésre nyújtott be kérelmet. A kb. 4 m2-es teraszt 
szeretné lekövezni. Az épület után, mely 11,2 m2, és a most felrakott hőszigetelésre is 
közterülethasználati díjat kell majd fizetnie. További bővítés nem lehetséges, erre felhívja a 
figyelmet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Támogatja a kérelmet.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

138/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
tulajdonosi hozzájárulást ad a Kincsemparki Kifőzde épületének maximum 10 
centiméteres hőszigeteléséhez, valamint piros, csúszásmentes 11,7 m2 térkő burkolat 
készítéséhez, a 2772 helyrajzi számú közterületen és javasolja a kifőzde által használt 12 
m2 _re a közterülethasználati engedély megadását. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2012. október 31. 
 
 
4. napirendi pont: Zöldhulladék kezelés városi támogatása 
 
Jakab Júlia: Technikai jellegű szavazást igényel ez a napirendi pont. A Képviselő-testület 
2012. július 25-i ülésén döntött arról, hogy 2012. április 1-től november 30-ig havi 400 eFt-os 
támogatást nyújt egy vállalkozónak a lakossági zöldhulladék átvételéhez és 
ártalmatlanításához, viszont a forrást nem határozta meg a testület, ezért javasolja a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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139/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy 
az Önkormányzat és a XV. Camion Kft. között 2012. július 26-án kötött, zöldhulladék 
átvételére és ártalmatlanítására vonatkozó szerződés pénzügyi teljesítésének forrása a 
„Környezetvédelmi feladatok 2012” legyen. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
5. napirendi pont: Őszi lakossági lombgyűjtési akció 
 
Jakab Júlia: Lakossági jelzések folyamatosan érkeznek arról, hogy az ingatlanjaik előtti fák 
lombját nem tudják elszállíttatni. Fennáll az a veszély, hogy nagy mennyiségben, illegálisan 
helyezik ki a zöldhulladékot. Ennek az elszállítási költsége igen magas. Azt megoldást 
találták a problémára, hogy két hétig, heti három alkalommal, térítésmentesen szállítanák el az 
összegyűjtött lombot. Az önkormányzattal a zöldhulladék elszállítására szerződött vállalkozó 
is csökkentené az elszállítási díjat. Mivel a talajba  jutó szennyeződés megakadályozása a cél, 
ezért a „környezetvédelmi alap” -ból kívánják ezt a kb. 3  mFt-ot finanszírozni. Igény merült 
fel a szállításra is, mely költséggel jár ugyan, de a lakosság élni kíván ezzel a lehetőséggel.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a Gödi Körképben is kiemelten jelenjen meg ez a lehetőség, 
hogy a lakosság értesüljön minderről.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

140/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testület részére őszi lombgyűjtési akció szervezését, melynek során a lakosság 
2012. november 19. és december 1-je között, heti 3 alkalommal, térítésmentesen 
szállíthat be az önkormányzattal, zöldhulladék ártalmatlanításra szerződött vállalkozó 
telephelyére. A bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a 
Polgármestert, a szerződött vállalkozóval ezen időszakra vonatkozó szerződés 
módosítására, 2000 Ft/m3 zöldhulladék ártalmatlanítási árral. 
A térítésmentes beszállítás lehetőségével, csak a gödi lakcímkártyával rendelkezők 
élhetnek. 
 
Forrás: Környezetvédelmi Alap 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2012. november 18. 
 
 
6. napirendi pont: Városi hulladékgazdálkodás fejlesztése pályázat 
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztést nagyon jónak, támogatandónak találja.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Évek óta felmerült probléma oldódna meg. 
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Jakab Júlia: Ezt az előterjesztést tárgyalja még a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság, valamint a Képviselő-testület. Az új hulladékgazdálkodásról szóló törvényt a múlt 
héten fogadta el a parlament. A főbb változások közt szerepel a „lerakói járulék” bevezetése, 
ami elég progresszív módon emelkedik. Ez gyakorlatilag a költségek megduplázását 
jelentené, tehát a kommunális hulladék csökkentését kell elérni. A pályázat része egy komoly 
tudatosítás, mely a szelektív gyűjtés elősegítését szolgálja. A bevétel növekedést elérhetjük a 
szelektív hulladék szétválogatása kapcsán. Egy ilyen szelektív válogató telepen ez 
megoldható, sőt még az időszaki tárolás is, ami azt jelenti, hogy akkor értékesítsük a 
szétválogatott hulladékot, amikor jobban értékesíthető. A környező településeket is érintheti 
ez a kérdés. 2014-től kötelező lesz a szelektív gyűjtés. Bérválogatást is el lehet képzelni. A 
törvény előírja még, hogy a 20 ezer főt meghaladó településeknél kötelező a hulladékudvar 
működtetése.   
 
Hlavács Judit: A környező települések ezt megtehetik? 
 
Jakab Júlia: A környező településeknek is meg kell oldani ezt a problémát, lehet bérválogatást 
is eszközölni. Javasolja még idén az első fordulóra is beadni a pályázatot, majd ezt követően a 
másodikra is.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

141/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt vállalkozói szerződés 
alapján, megbízza a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.-t, a KEOP 7.1.1.1/09-11 és KEOP 
1.1.1/09-11 nevű pályázati konstrukció I. fordulós pályázati anyagának teljes körű 
elkészítésére. 
 
Forrás: Feladattal nem terhelt költségvetési tartalék 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
7. napirendi pont: Let’s Color tulipánültetési akció   
 
Jakab Júlia: Mint ismeretes országos pályázaton nyerte meg Göd az aluljáró festést, mely 
pályázat különdíjaként 1500 db tulipánhagymát kap a város. A virághagymákat  a város 
közterületein ültetik el, ehhez szeretné a bizottságtól a tulajdonosi hozzájárulást megkapni.  
Módosító javaslata, hogy a bölcsődékhez szánt 2 x 50 db tulipánhagymát a Waldorf óvodánál 
és az Ady Klubnál helyezzék el. 
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Kovacsik Tamás: 2012. október 20-án a Holland Iparkamara képviselői adják át ünnepélyes 
keretek között az 1500 db tulipánhagymát.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

142/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi az 
alább felsorolt intézményeknél és közterületeken a Let’s Color pályázaton nyert tulipánok 
kiültetését szakértő felügyelet mellett: 

- Göd vasútállomás  150 db 
- Kossuth tér   250 db 
- Általános iskolák   3 x 100 db 
- Bozóky tér    100 db 
- Kisfaludy utca   100 db 
- Göd Újtelep   100 db 
- Petőfi tér   100 db 
- Óvodák   4 x 50 db 
- Waldorf óvoda  50 db 
- Ady Klub   50 db 

 
Határid ő: 2012. október 20. 
Felelős: környezetvédelmi előadó  
 
Lenkei György tag kiment. 
 
 
8. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 

- Vass István (2132 Göd, Kacsóh P. u. 29.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a Kacsóh P. u. 31. sz. előtti ingatlan előtti akácfák visszavágását 
kéri, mert a fák az elektromos vezetékekbe nőttek, veszélyezteti azokat.  
Véleménye szerint a vezetékekben nem okozhatnak kárt, mivel szigeteltek.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

143/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megbízza a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Kacsóh P. 31. szám előtti 
akácfák gallyazását az Önkormányzattal szerződött vállalkozótól.  
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
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- Szajbert Dóra (2132 Göd, Szeder u. 16/A.)  kérelme  

 
Jakab Júlia: Fényképeket mutat, melyet a kérelmező készített. Az előterjesztés 1. sz. 
melléklete tartalmazza a kérelmet. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

144/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megbízza a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Szeder u. 14 szám előtti f űzfa 
gallyazását az Önkormányzattal szerződött vállalkozótól.  

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Tomsitsné Lakos Erzsébet (2132 Göd, Bem u. 2.) kérelme  
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Jakab Júlia: A kérelmező fellebbezett a korábbi bizottsági határozat ellen. Akkor 4 db akácfa 
kivágását kérte, és a bizottság 2 db fakivágást engedélyezett. A kérelmet csatolta az 
előterjesztéshez.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

145/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
hozzájárul a Bem u. 2 szám előtti 4 db akácfa kivágásához pótlási kötelezettség mellett. 
A bizottság felkéri a Tomsitsné Lakos Erzsébet kérelmezőt, hogy a fapótlással 
kapcsolatosan egyeztessen a környezetvédelmi előadóval. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 

- Szemétszállító járműveknek okozott problémák  
 
Jakab Júlia: Folyamatosan problémát okoznak az útra benőtt gallyak, melyek a szemétszállító 
járműveknek okoznak problémát, károkat. A javítás plusz költséget okoz a Településellátó 
Szervezetnek. A gépjárművezetők összeírták a problémás helyszíneket, mely az 
előterjesztésben látható. Erről szeretne helyszíni felmérést készíteni és ezután árajánlatot 
kérni.  
 
Lenkei György tag kiment.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A közúti gallyazásokra kötöttünk szerződést, ebből nem 
lehetne fedezni ezeket a költségeket? 
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Jakab Júlia: Szerződés nincs csak előirányzat volt. 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

146/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

megbízza a környezetvédelmi előadót az előterjesztésben szereplő (IV. 
Körforgalmi út, Szeder - Rózsa utcák kereszteződése, Rózsa u, Fűzfa utca 
kereszteződése, Pesti út (a Felsőgödi Ilka patak túloldala ), Dália u. ,Nyírfa u.,Sajó u, 
Margit u. - Terv u. sarok, Révai utca vége , József utca vége, Botond utca végig, Sződi 
u , Arany J u., Kölcsey u., Toldy utca vége , Mária u. sarok, Thököly u , Lenkei u. ( 
cipőbolt előtt ), Kereszt u., Rozmaring u.) utcák fáinak vizsgálatára, a szükséges 
gallyazásokhoz árajánlat bekérésére. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Kincsem óvoda (Lenkey utca)  előkertjében lévő 5 db fenyőfa  
 
Jakab Júlia: Képeket mutat a fenyőfákról. A fák valóban kipusztultak, kivágásuk indokolt. Az 
óvoda belső kertjében egy öreg juharfa törzse is korhadt, ennek az ágai rálógnak az épület 
tetejére. A fák kivágása a balesetveszély miatt is indokolt. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

147/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a Kincsem óvoda kertjében 5 db fenyő és 1 db juhar fa kivágását azt, hogy a 
technikai megoldást Jakab Júlia környezetvédelmi előadóval egyeztetik. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Feneketlen tónál lévő 8 db fa gallyazása 
 
Jakab Júlia: A Feneketlen tónál 8 db fa gallyazására és 3 db korhadt fa kivágására, valamint 
az Alkotmány utcában lévő 8 db gömbakácfa korona rendezésére mindösszesen 344 eFt-os 
árajánlatot kaptunk. Pénzügyi forrásként javasolja a környezetvédelmi alapot.  
  
Kovacsik Tamás: Közvetlenül a járda felett vannak a balesetveszélyes száraz ágak, indokoltak 
az előterjesztésben szereplő munkálatok.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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148/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megbízza a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az Alkotmány utcában  8 db fa  
száraz ágainak levágását, és a Feneketlen tónál 3 db korhadt fa kivágását az 
Önkormányzattal szerződött vállalkozótól, bruttó 344.000 Ft-ért.  

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012 
 

Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 

• Aluljáró feljelentés 
 
Kovacsik Tamás: Az újonnan lefestett aluljárót rongálták meg, a kár kb. 100 eFt volt, a 
feljelentést mint magánember megtette, bár a rendőrségi határozatban nem így szerepel. Az 
aktivisták a megmaradt festékkel kijavították a rongálást. A rendőrségen azt a tanácsolták,  
hogy kamerákat szereltessünk fel. A kamerákra a múltkori ülésen elfogadtuk az árajánlatokat, 
azóta már felszerelték azokat, sőt már volt figyelmeztetés, hogy esetleges rongálók jelentek 
meg, akiket el tudtak zavarni. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 

• Alagút utcai szilfák problémája 
 
Kovacsik Tamás: A problémát mielőbb meg kell oldani. Az út felett sok a gally. A 
szakemberek véleménye szükséges. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri dr. Hetényi Tamás TESZ igazgatót, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
erdészettel e tárgyban. 
 
Lenkei György: Az erdészetnek ezt be kell jelenteni. 
 

• MÁV állomásokon működő illemhelyek 
 
Kenessey Zoltán: Sajnálatos módon több éve nem működnek a nyilvános WC-k a gödi 
állomásokon. 2013-ban hozzák rendben a Vác-Budapest útvonalú vasúti szakaszt. Várjuk meg 
ezt, vagy most kellene a kapcsolatot felvenni a MÁV-val? Azt a tárgyalási jegyzőkönyvet 
szeretné látni, illetve a dátumát megkérdezni, amikor a MÁV-val a tárgyalásokat lefolytatták.  
 
Kovacsik Tamás: Két éve Árva Kálmánnal kezdték el a MÁV képviselőivel a  tárgyalásokat. 
Többször egyeztettek, de a vezetőség ott folyamatosan változott, ezért a tárgyalások 
megszakadtak. Dr. Pintér György alpolgármester vette át a MÁV-val folytatandó 
tárgyalásokat, tőle lehetne érdeklődni. 
 
Kenessey Zoltán: Ez közügy, nem lehet elhalasztani, lakossági érdek, hogy minél hamarabb 
működjenek a WC-k.  
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Szabó Csaba tag távozott. 
 
Lenkei György: Javasolja, hogy az állomásfőnöknek írjanak levelet, hogy nyissák meg a WC-
ket, mert ellenkező esetben az ÁNTSZ-hez fordulunk. 
 

• Szemetes zsákok beszerzése a polgármesteri hivatal részére 
 
Csányi József: Olyan zsákokat szeretnének, amibe a hivatal által alkalmazott közmunkások  
összeszedhetik a fákról lehullott leveleket. A teli zsákokat a TESZ elszállítaná. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Ez a rendszer megszűnt, nem tudja hány ilyen zsák van még a TESZ-ben. 
A zöldhulladékot minden második héten szállítják. Kéri, hogy ezt viszont szervezetten 
készítsék elő.  
 
Lenkei György tag távozott. 
 

• Nemeskéri kiserdőben lévő gallyak 
 
Kovacsik Tamás: Korábbi ülésen már tárgyaltuk.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A levágott gallyak közé dobálnak  pet-palackokat és egyéb 
tasakokat, szatyrokat.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A gallyak daraboltatása igen költséges lenne, ezért meg kellett várni az 
elszáradást. Ezt követően az erdészet partnerei elszállítják, ami az önkormányzatnak nem 
kerül külön költségébe. A tárolás így tovább tart, de jelenleg nem tehettünk mást.  
 

• Nemeskéri K. M. út – sebességkorlátozás  
 
Kovacsik Tamás: Lakossági kezdeményezésre kerültek ki a 30-as sebességkorlátozó táblák. 
Az autósok viszont észrevételezik, hogy ez betarthatatlan. A polgármester úr kérésére 
internetes szavazást indítottak, melynek eredménye az előterjesztés tartalmazza. A szavazók 
19 %-a 535 szavazattal szavazott arról, hogy maradjon a 30 km/h sebesség, a 40 km/h 
sebességre 339-en (12 %) , a lakott területen belül megengedett 50 km/h sebességre a 
szavazók 68 %-a, azaz 1870 fő szavazott. Az előterjesztő a 40 km/h –t javasolja.  
 
Hlavács Judit: Nem lehet tudni, hogy mennyire reprezentatív ez a szavazás. Az ott élőknek a 
véleménye nem biztos, hogy ebben tükröződik.  Javasolja, hogy maradjon a 30 km/h a 
sebességhatár. 
 
Nagy Károly: A járda megépítését javasolja, hogy balesetveszély nélkül lehessen ott 
közlekedni. A jövő évi költségvetésben ezt fel kellene tüntetni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az 50 km/h-t javasolja és a mielőbbi járdaépítést.  
 
Detre László: Az útnak megváltozott a besorolása. Amikor ez megtörtént, akkor a járdáról 
nem döntöttek. A járda megépítése csökkentené a balesetveszélyt.  
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Csányi József: Az 50 km/h sebességhatárt javasolja. A gyalogosok is vétenek, néha hiába van 
járda, akkor is az úton mennek.  
 
Balogh György: A járda megépítését javasolja és az 50 km/h sebességhatárt.  
 
Jakab Júlia: Ha fokozott az ellenőrzés, akkor az visszatartja a szabálytalanságokat, mindegy 
hogy milyen sebességkorlátozó tábla van kihelyezve.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy elsőként a Beruházási Osztály készítse el a járdaépítéssel 
kapcsolatos felméréseket.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

149/2012. (X.16.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási Osztályt, hogy a Nemeskéri út – Koszorú tér – Szilvás utcánál mérje fel a 
járdaépítés lehetőségét és annak költségvonzatát. A bizottság ennek ismeretében tesz 
javaslatot a Képviselő-testületnek a sebességkorlátozó táblák módosítására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Popele Julianna: A lakosság évekig ezt a 30 km/h sebességkorlátozást kérte a teherautók 
miatt. Amikor a Képviselő-testület ezt a korlátozást elfogadta, akkor jó javaslatnak tűnt. Most 
sokan ezt kifogásolják, hogy a korlátozást lehetetlen betartani. Viszont, ha leszerelik a 30-as 
táblákat, akkor ismét egy olyan döntés lesz, ami a lakosság felháborodását váltja ki. Ezért 
javasolta a köztes, 40 km/h sebességhatárt.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A balesetveszélyességet nem oldja meg a korlátozó tábla , ez 
biztos, ezért a javasolta a bizottság a járdaépítést. 
 
Popele Julianna: Itt nem csak a párhuzamos közlekedés okoz gondot, hanem a belátási 
útviszonyok, terepviszonyok is. A járdaépítés jogos és elfogadható.   
 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 

Kmf.  
  
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   
 
 
 


