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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2012. november 19-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba tag – jelezte távolmaradását). 
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és az 
Egyebekben tárgyalandó, a meghívó kiküldése óta érkezett előterjesztést, ami a TESZ-től 
érkezett ma reggel az Alagút utcai szilfasor gallyazására. Felkéri a jelenlévőket, hogy 
amennyiben az Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk, előterjesztésük, jelezzék.  
 
Debreceni Lászlóné: Két önkormányzati rendelethez lenne hozzászólása, az egyik a 
környezetvédelmi rendelet, a másik a közösségellenes magatartásról szóló rendelet.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja az első és második napirendi pont tárgyalási sorrendjének 
felcserélését, tekintettel a megjelent vendégre.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
Napirendi pont:  
 
1. 138/2012.(X.16.) sz. VKB határozat módosítása  
    (Kincsem parki Kifőzde kérelme) 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    

2. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása   
    Előterjesztő: Jakab Gábor Adóosztály vezető     

3. Dunai természetes fürdőhelyek létesítése a 2013-as szezonra 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész     

4. Gáti István kérelme       
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 

5. Székely Lászlóné kérelme       
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 

6. Zöldfelületi kérelemek       
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

7. Egyebek 
     - Köztéri padok vásárlása 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
     - Környezetvédelmi rendelettel kapcsolatos észrevétel  
       Előterjesztő: Debreceni Lászlóné gödi lakos   
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
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1. napirendi pont: 138/2012.(X.16.) sz. VKB határozat módosítása  
                             (Kincsem parki Kifőzde kérelme 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az elmúlt bizottsági ülésen tulajdonosi hozzájárulást adtak a Kincsem 
Parki kifőzde épületének hőszigeteléséhez és térkőburkolat lerakásához. A bizottság 
engedélyezte 12 m2-re közterület használatát, közterülethasználati díj megfizetésével. A 
határozat meghozatala után a Kincsem kifőzde tulajdonosa bemutatta a Képviselő-testület 
108/1997.(V.14.) sz. határozatát, melyben a közterületen álló építményrészre ingyenes 
használatot biztosít. Ezekre tekintettel javasolja módosítani a bizottság korábbi határozatát az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
154/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
visszavonja a 138/2012. (X.16.) számú határozatát, helyette az alábbi döntést hozza. 
A bizottság tulajdonosi hozzájárulást ad a Kincsem-parki Kif őzde épületének max. 10 
centiméteres hőszigeteléséhez, valamint piros, csúszásmentes 11,7 m2 térkő burkolat 
készítéséhez, a 2772 helyrajzi számú közterületen és javasolja a kifőzde által használt 4 
m2 _re a közterülethasználati engedély megadását. A közterület-használati díj az április 
1. és október 31. közötti időszakra fizetendő. Az épület alatti terület használatára a 
108/1997. (V.14) sz. ÖK határozat vonatkozik.  
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határid ő: 2012. november 30. 
 
 
2. napirendi pont: Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
 
Kovacsik Tamás: A környezetvédelem a bizottság feladatai közé tartozik, ezért került ide a 
módosító rendelet-tervezet. 
 
Jakab Gábor: A talajterhelési díj, mint bevétel a környezetvédelmi alapba folyik. A rendelet 
módosítására azért volt szükség, mert 2012. február 1-től 10-szeresére emelkedett 
talajterhelési díj összege. A lakosság egyes csoportjaira ez nagyon nagy terhet ró, illetve 
vannak olyan kategórák, amelyeknél indokolt lehet a jelentősebb mértékű kedvezmény. A 
módosító rendelet-tervezet a kedvezményeket és a mentességek javasolt körét és feltételeit 
tartalmazza.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A csatorna beruházást kellene segíteni, a rendeletmódosításban 
a kedvezményekkel nem teljesen ért egyet. Véleménye szerint az lenne a jobb megoldás, ha a 
csatornarákötéseket segítené elő az önkormányzat, mert akkor kevesebb szennyvíz folyna a 
talajba. Ha most elfogadásra kerül ez a rendelet, egyesek rákötnek a hálózatra, mások nem, 
utóbbiak kérelmet nyújtanak be, és vagy kapnak kedvezményt vagy nem.   
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Kádár Zsuzsanna (beruházási ügyintéző): A központi jogalkotókkal egyetért a környezet 
szennyező anyagoktól való mentesítésére vonatkozóan, viszont a lakosság egyre növekvő 
anyagi terheit is figyelembe kell venni, ezért dolgozták ki a mentességekre, kedvezményekre 
vonatkozó javaslatokat. Sok esetben nincs szükség a csatornára, mert csak locsolnak az adott 
ingatlanon. A régebbi csatornázáskor a DMRV-nek kötelessége volt megoldani, hogy a házak 
előtt halaladjon a közcsatorna gerincvezetéke. Nem volt azonban kiépítési szempont, hogy a 
házak közvetlen közel legyenek a bekötés szempontjából. Előbb-utóbb mindenki ráköt a 
csatornára, ha ilyen magas a talajterhelési díj összege. Az megint egy másik téma, hogy a 
folyamatban lévő kivitelezések miatt nem kötnek rá a csatornahálózatra. A rákötési 
kötelezettségeket már a járási hivatalok fogják meghatározni, ez a feladat, témakör hozzájuk 
kerül. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem szerencsés keverni a környezetvédelmet a szociális dolgokkal. A 
lakosság mindenhová vezet vizet,  véleménye szerint visszaélésekre ad majd okot ez a 
kedvezményrendszer.  
 
Kádár Zsuzsanna: Műszaki feladatok is kötődnek egyes kedvezmények megadásához. Ha Ő 
kapja meg a feladatot bizonyos felülvizsgálatra, ellenőrzésre, akkor nagyon szigorúan és 
körültekintően tesz majd javaslatot a kedvezményekre, mérséklésekre. 
 
Lenkei György: Sok esetben rá akarnak kötni a csatornahálózatra, de nincs azon a részen 
gerincvezeték. A kérelmek elbírálásánál a szükséges környezettanulmányok elvégzésébe 
besegíthet a Családsegítő Szolgálat is.  
 
Popele Julianna: Van olyan ingatlan, ahol a gerincvezeték az ingatlan előtt megy , de sok 
esetben nem közel helyezkedik el, ez a probléma az összes közműnél is megtalálható. Több 
ütemben épült a csatornahálózat, ahol messzebb volt az ingatlan, ott a bekötések 
megfizetésénél ezt figyelembe vette az önkormányzat. Nem tartja jónak ezt a teherviselési 
szándékot az önkormányzat részéről, hiszen a többi egyéb bekötésnél sincs kedvezmény. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A rákötések növelése a cél, az Ő lakókörnyezetében vannak olyanok, 
akik visszaélnek a helyzettel, ezért nem javasolja a kedvezményezés lehetőséget. 
 
Balogh György: Fontosnak tartaná betenni a rendelet-tervezetbe, hogy azok mentesüljenek, 
akiknek szándékuk ellenére problémájuk van a bekötéssel. Van olyan terület, ahol az ott élő 
magas talajterhelési díjat fizet, holott nem az Ő hibájából nem lehet műszakilag rákötni a 
csatornahálózatra. A másik javaslata, hogy a 3. §. –ban  a TESZ temetőkkel kapcsolatos  
mentességéhez a melegvizű strand is kerüljön be. A szennyvízátemelő megépítésére kapott 
árajánlat igen magas, ezért a strandhoz is szeretnének kedvezményt, vagy mentességet kapni. 
 
Jakab Gábor: Örömmel vette a hozzászólásokat, véleményeket, ez azt igazolja, hogy a 
bizottság érdemben foglalkozik a témával. Dr. Mödlingerné Kovács Éva  észrevételére 
reagálva elmondja, hogy a rendeletet szigorúan be kell tartani, amennyiben a Képviselő-
testület elfogadja. Felsorolja azok körét, akik a rendelet-tervezet szerint kedvezményt 
kaphatnának. Az elhangzott javaslatok egy része szerint módosítható a normaszöveg- 
tervezete. Balogh György javaslatát szintén be lehet fogadni, miszerint a „gödi termálfürdő 
üzemeltetése során felhasznált vízmennyiség után sem kell díjat fizetni. Azon esetekben ahol 
az ingatlantulajdonosok önhibájuk kívül ( műszaki okok, kiépítettség miatt több százezer 
lenne a rákötés)  nem tudnak rákötni a csatornahálózatra, ott a Beruházási Osztály véleményét 
kellene kikérni a kedvezmény elbírálása előtt. A vonatkozó törvényi rendelkezés szerint 
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akkor, ha a műszakilag  rendelkezésre álló  csatornahálózatra nem köt rá valaki, talajterhelési 
díjat kell fizetni. Az adózás rendjéről szóló törvény - ami  a környezetterhelési törvény 
kapcsán „mögöttes jogszabály”, előírásait figyelembe kell venni a fizetési kedvezményekre 
irányuló kérelmek azon részénél, amelyik nem sorolható be a rendelet szerinti kedvezményi 
körbe.  Köszöni Lenkei György képviselő segítő felajánlását a majdani környezettanulmányok 
elkészítésével kapcsolatban.  
 
Popele Julianna: A TESZ javaslatát  a strand mentességét illetően nem tartja elfogadhatónak, 
mert diszkriminatív.  A műszakilag megoldhatatlan rákötéseknél több indok van, amire 
szokták kérni a kötelezettség alóli felmentést. Ahol nincs csatornagerinc az utcán, csak ott 
javasolja, a többi megvalósítás nehézségére vonatkozó kérelmezői indok esetében a 
kedvezményezést nem támogatja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Módosító javaslattal szeretne élni, mely szerint aki szociális alapon 
kapna kedvezményt, arról a Szociális Bizottság döntsön, aki a műszaki indokok alapján kéri, 
arról pedig a Városfejlesztési Bizottság. Javasolja, hogy a hivatali menet ugyanolyan legyen, 
mint például a fakivágási kérelmeknél.  
 
Kádár Zsuzsanna: A korábbiakban jellemző volt, a nem megfelelő elbírálás. Javasolja, hogy 
egy műszaki mérnök terjessze ezeket a kérelmeket a bizottság elé. 
 
dr. Hetényi Tamás: Példamutatás lenne a TESZ részéről, ha rákötnének a csatornára, akárhol 
is tartanak a költségekkel, így nem kerül a talajba szennyezőanyag. Erre meghatározott 
összeget el kell különíteni a TESZ számára a jövő évi költségvetésben.  
 
Jakab Gábor: Mint ahogy azt már említette az adózás rendjéről szóló törvény a mögöttes 
jogszabály, tehát bármilyen okból benyújtott díjfizetéssel kapcsolatos kedvezményi 
kérelemnél az adóosztálynak kell a döntést meghoznia. Konkrét rendeletmódosító javaslatok  
is elhangzottak, ezekre kéri a bizottság döntését. 
 
Popele Julianna: A félreértések elkerülése végett elmondja, hogy itt a bizottságok abban 
segíthetnek, hogy magát a kedvezményre való jogosultság alátámasztására tesznek javaslatot.  
 
Lenkei György: Egyrészt az Adóosztálynak kell a határozatot meghozni, mert Ők 
rendelkeznek hatósági jogkörrel, másrészt a bizottság véleményét kikérhetik a kérelemben 
foglalt indokok alapján a kedvezmények megadásáról. 
 
Popele Julianna: Amikor egyértelmű, hogy a csatornagerinc ott van, akkor nincs mentesítés, 
de ha valamilyen más, fontos kérdésről kell dönteni, akkor ezekben a speciális esetekben 
döntsön a bizottság, vagy tegyen javaslatot.  
 
Jakab Gábor: Ha a társosztálytól kapják az információkat, akkor ez alapján döntenek majd, ez 
nyilvánvaló. Az Adóosztály műszaki kérdésekbe nem szól, nem is szólhat bele, a 
társosztálytól kérnek információt arra nézve is, hogy  - adott esetben – műszakilag 
rendelkezésre áll-e a csatornavezeték.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint műszaki ügyekben nem hatóság sem az Adó 
osztály, sem a Beruházási osztály, mindenképp javasolja, hogy a bizottság elé kerüljenek a 
kérelmek. 
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Jakab Gábor: Akkor az eddigi módosító javaslatok egyike szerint a 9. oldalon a 3. §. 5. bek. 
d.) pontját változtatná meg akként , hogy a „közös háztartásban” és az állandó lakóhelyre 
utaló szövegrész kimaradna és szerepelne az „életvitelszerűen” kifejezés. 
 
Balogh György: Az elhangzottakra tekintettel az előbbiekben tett módosító javaslatát 
visszavonja, a diszkrimináció elkerülése végett. A TESZ költségvetése igen terhelt, ezért 
valószínűleg az önkormányzathoz beadják majd az igényüket.  
 
Lenkei György: Az előzőek tisztázása végett elmondja, hogy amennyiben a műszaki 
paraméterek tekintetében élnek kérelemmel az Adóhatóság felé, akkor az adóhatóság kérje ki 
a bizottság véleményét.  
 
Jakab Gábor: Összefoglalva elmondja a határozati javaslatot. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy egyrészt szavazzanak a rendelet-tervezetről 
módosításáról szóló határozati javaslatról, másrészt arról, hogy a bizottság a kérelmek 
elbírálásában javaslatot tegyen.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

 
155/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 
talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek azzal a 
módosítással javasolja elfogadásra, hogy az alaprendelet 3. §. 5. bekezdés d.) pontjába 
az alábbi szövegrész kerüljön: 
 
„3. §. (5.) d.) Akinek az ingatlanában az életvitelszerűen élő személyek figyelembe 
vételével az 1 főre jutó jövedelem a legalacsonyabb öregségi nyugdíj (minimál nyugdíj) 
kétszeresét nem haladja meg.” 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Gábor Adóosztály vezetője  
 
 
 

156/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
az Adóosztályt hogy abban az esetben, ha az ügyfél talajterhelési díjjal kapcsolatos, 
fizetési kedvezményre irányuló kérelmében műszaki okokra, körülményekre hivatkozik, 
a beadványt - elbírálás előtt - a Beruházási Osztályon keresztül  továbbítsa a 
bizottságnak véleményezés céljából.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Gábor Adóosztály vezetője  
 
Lenkei György tag kiment. 
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3. napirendi pont: Dunai természetes fürdőhelyek létesítése 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előterjesztést a kivetőn bemutatja. Megoldandó probléma, hogy a  
víziközlekedést szabályozó táblákat ellopják, erre fel kell készülni, ahogy eltűnnek a táblák, 
abban a pillanatban pótolni kell. Ismerteti az alsógödi szabadstrand bójáinak eltűnését.  
A következő nyári szezon ügyintézését el kell kezdeni időben, mert a vízügyi hatóságnál 3 
hónap a várható ügyintézési határidő. Az alsógödi strand megnyitásához szükséges 
valamennyi kötelezően előírt létesítmény rendelkezésre áll. Felsőgödön a volt BM üdülő 
területén vannak azok a létesítmények, amik a strand működtetéséhez szükségesek, de itt 
vannak még tisztázandó kérdések a használatot illetően. Az előterjesztésben 2 db határozati 
javaslat szerepel, ezeket felolvassa. 
 
Debreceni Lászlóné (Vasvári P. utcai lakos): A „Rudas és társa” (a Rév üzemeltetője) 
engedély nélkül tartózkodik ott, ennek a problémáját ismerteti.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tulajdonosi hozzájárulást a révnek korábban adták ki, a rév az 
árvizek kapcsán egyre lejjebb került, de erről a „Rudas és társa” jogelődje tehetett 
valószínűleg. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság korábbi határozatában úgy 
döntött, hogy 2013-ig ideiglenes tulajdonosi hozzájárulást ad, és ezután a bizottság újra 
tárgyalja majd a jelenlegi rév üzemeltetővel a problémákat.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő költségigényekről pontos 
tervet készítsenek, ezután kerüljön ismét a bizottság elé a forrásmeghatározás. 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szabadstrandok megnyitásával és 
üzemeltetésével kapcsolatosan a Településellátó Szervezet jár el és intézkedik. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

 
157/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Településellátó Szervezet igazgatóját az alsógödi dunai 
természetes fürdőhely engedélyeztetési eljárásának megindítására és szabadstrand 
üzemeltetésére. 
 
 
Felelős: Polgármester, TESZ igazgató 
Határid ő: 2013. április 30. 
 
 

158/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy kérje fel a Településellátó Szervezet igazgatóját a felsőgödi dunai természetes fürdőhely 
engedélyeztetési eljárásának megindítására és a szabadstrand üzemeltetésére. 
 
Felelős: Polgármester, TESZ igazgató 
Határid ő: 2013. április 30. 
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4. napirendi pont: Gáti István kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Diszkriminatív döntés született a zöldhulladék elszállításának kérdéséről, 
mert az itt nyaralók, akik élnének a lehetőséggel nincs módjuk a kedvezmény 
igénybevételére. A levelet azonnal megválaszolta és intézkedett a probléma megoldására. 
Az őszi lombgyűjtés kedvezményezettjeinek körét módosítani kell úgy, hogy az  építményadó 
befizetését igazoló dokumentum és a személyi igazolvánnyal a Gödön nyaralóval rendelkező 
ingatlantulajdonosok is élhetnek a kedvezményes lehetőséggel. 
Amennyiben nincs hozzászólás, úgy felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
159/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy 
a 2012. november 16-tól tartó és a zöld hulladék lerakására vonatkozó kedvezményben 
részesüljenek a Gödön nyaralóval rendelkező ingatlantulajdonosok, akik bemutatják az 
építményadó befizetését igazoló dokumentumot és a személyi azonosságot igazoló okmányukat a 
lerakóhelyen. 
A bizottság felkéri a Képviselő-testületet, hogy fenti javaslat elfogadása esetén módosítsa a 
167/2012.(X.25.) sz. határozatát. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Markó József polgármester   
 
Jakab Júlia: 2012. november 16-án indult az őszi lomgyűjtési akció és nagy az igény rá.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem a napirendhez kapcsolódik, de itt szeretné elmondani, 
hogy a Sió utca melletti gödörbe kb. 30 zsákot helyezett ki valaki. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Erről kapott információt, és már intézkedett. 
 
 
5. napirendi pont:  Székely Lászlóné kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelmet, ami a 16. oldalon található. A bizottsághoz azért került 
a kérelem, mert önkormányzati lakásról van szó. A kérelem véleménye szerint támogatható, 
javasolja, hogy a PEKJB tárgyalja a szerződés módosítás lehetőségét.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
160/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja Székely Lászlóné (2132 Göd, Kádár u. 13/B/4.) 2012. november 14-én kelt 
kérelmét, melyben az önkormányzat hozzájárulását kéri tulajdonjog átruházásához a 
2132 Göd, Kádár u. 13/B./4. sz. – korábban önkormányzati tulajdonú - ingatlan 
tekintetében.  
A bizottság felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Jogi és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a 
kérelemben foglaltakat jogi szempontból vizsgálja meg és javaslatát terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
6. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 

- Alagút utcai szilfasor ritkítása 
 
Kovacsik Tamás: Ma érkezett a Településellátó Szervezettől az árajánlat, ami az Alagút utcai 
turkesztáni szilfasor ritkítására készült. A TESZ a kosaras kocsi díját, vagyis a 75 eFt + ÁFA-
t átvállalja. Az önkormányzatra jutó költség 180 eFt, ennek pénzügyi forrásaként a 
környezetvédelmi feladatokat jelölhetnénk meg.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva tag kiment.  
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
161/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elfogadja az É-Trendelő Kft. 2012. november 14-i árajánlatát az Alagút utcai 
turkesztáni  szilfasor ritkítására vonatkozóan. A költségek megosztásra kerülnek úgy, 
hogy a 75.000,-Ft + ÁFA –t (kosaras autó költsége)  a Településellátó Szervezet, a 
fakivágás munkadíját 180.000,-Ft + ÁFA-t az önkormányzat a 2012. évi 
környezetvédelmi feladatok pénzügyi forrásból biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, Jakab Júlia 
              környezetvédelmi előadó  
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva tag visszajött. 
 

- Cseh József kérelme 
Jakab Júlia: A kérelmező a Berzsenyi D. utca és a Budai N. A. utcafrontján is ki akarja vágni 
a fákat. Nem írt véleményt az előterjesztésben, de elmondja, hogy balesetveszélyt nem lát a 
fákkal kapcsolatban. Javasolja a gyümölcsfák kivágására az engedély megadását fapótlással.  
 
Kovacsik Tamás: A javaslatot elfogadhatónak tartja, a másik utcafrontrészről a fapótlások 
után dönthetünk. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
 
 

162/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Cseh 
József (2131 Göd, Berzsenyi D. u. 3/a) kérelmére engedélyezi a Berzsenyi D. utcai 
oldalon a gyümölcsfák kivágást pótlási kötelezettség mellett. A pótlás őshonos 
fafajtákkal történhet. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

- Kocsis József kérelme 
 
Jakab Júlia: A Berzsenyi Dániel u. 4. sz. ingatlan előtti, félig elszáradt akácfa kivágását kérte. 
Javasolja az engedély megadását, fapótlási kötelezettség mellett. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ez a fa nem korhadt, gallyazást javasol, a kivágást nem. 
Javasolja, hogy a Garden Kft. végezze el a szakszerű gallyazást. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
163/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy a Kossuth téri fák gallyazási munkálataival 
egyidejűleg a szakszerű gallyazást végeztesse el a Berzsenyi Dániel utca 4. sz. ingatlan 
előtt található akácfán. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Márton Gyuláné kérelme 
 

Jakab Júlia: Márton Gyuláné 2131 Göd, Rákóczi u. 37. sz. alatti lakos kérelmezi az ingatlana 
előtti félig elszáradt meggyfa kivágását, mert a lehulló száraz ágai balesetveszélyesek, 
pótlását vállalja. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
164/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi Márton Gyuláné kérelmezőnek a 2131 Göd, Rákóczi út 37. sz. előtti meggyfa 
kivágását, őshonos fafajta pótlásával. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Óvári László kérelme 
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Jakab Júlia: Óvári László 2132 Göd, Pálma u. 21/b. sz. alatti lakos kérelmezi az ingatlana 
előtti félig kiszáradt diófa kivágását, mert a lehulló, száraz ágai balesetveszélyesek. A fa 
pótlását úgy oldanák meg, hogy a kertjükből oda ültetnek egy előnevelt diófát.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
165/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi Óvári László 2132 Göd, Pálma u. 21/b. sz. alatti lakos kérelmére az ingatlan 
előtti diófa kivágását és az előnevelt diófával történő fapótlást.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Güntherné Varga Erzsébet kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a közvilágítást akadályozó növényzet visszavágását kéri a környék 
közbiztonsága érdekében. Helyszíni szemle során megállapította, hogy két lámpatest elé 
lógnak be gallyak.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
166/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Településellátó Szervezetet a Rómaiak útján a közvilágítást takaró növényzet 
visszavágására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, Jakab Júlia 
környezetvédelmi előadó 
 
 

- Márton Sándor kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező kéri, hogy ingatlana a 2131 Göd, Vasvári Pál utca 32. sz. előtti fákat 
az elektromos vezeték alatt 2 méterre vágassa vissza az önkormányzat. Javasolja, hogy ez 
akkor történjen meg, amikor jövőre az ELMŰ-s gallyazásokat végezteti. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
 
 
 
 
 

167/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
indokoltnak tartja Márton Sándor (2131 Göd, Vasvári Pál utca 32.) sz. alatti lakos 
kérelmében szereplő fák visszavágását, azonban nem ítéli közvetlenül veszélyesnek a 
fákat, ezért nem rendel el azonnali gallyazást. A gallyazásra a jövő évben a tervszerűen 
ütemezett gallyazási munkálatok alatt kerül sor. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

• Szabóné Bobek Éva kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a 2131 Göd, Árokparti fasor 3-5. sz. alatti ingatlanjával szemben 
lévő patak parton kéri a nagy kanadai nyárfa kivágását, mert a fa kiszáradt. A hozzá hasonló 
nyárfa a nyáron a nagy viharban kidőlt, ami problémát okozott. Javasolja a kérelem 
elfogadását.   
 
Kovacsik Tamás: A fakivágásra beérkezett árajánlat után a bizottság újra napirendre tűzi a 
kérelmet.  
 
 

- Fakivágásokról szóló árajánlatok 
 
Jakab Júlia: Ezekről a fakivágásokról korábban döntött a bizottság, most megérkezett az 
árajánlat a szerződött vállalkozótól az Attila u. – Latabár u. sarkán lévő jegenyefa, a Tompa 
M. u. – Szakáts kert területén lévő veszélyes fa, a Szeder utcai nagy fűzfa, az Erdész út 
mögötti kiserdőben lévő veszélyes hársfa és a szemétszállító gépkocsik útvonalán történő 
gallyazásokra, mindösszesen: 858.000,-Ft értékben.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
168/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elfogadja Muszkatal Tamás egyéni vállalkozó 2012. november 15-én kelt árajánlatát az 
Attila u. - Latabár u. sarkán lévő jegenyefa, a Tompa M. u. – Szakáts kert területén lévő 
veszélyes fa, a Szeder utcai nagy fűzfa, az Erdész út mögötti kiserdőben lévő veszélyes 
hársfa és a szemétszállító gépkocsik útvonalán történő gallyazásokra, mindösszesen: 
858.000,-Ft értékben.   
A munkálatok pénzügyi forrása: 2012. évi környezetvédelmi feladatok 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 
 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek: 
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• Köztéri padok vásárlása 
 
Kovacsik Tamás: Az alsógödi Duna-parti sétányt a nemrég odaköltözött sport egyesület rendben 
tartaná és fákat is ültetne. A sétányra javasolja padok kihelyezését, erre a Városszépítő utca-
bútorkészítő cég árajánlatát be is kérte. Olyan típusú padokra kérte az árajánlatot, amilyenek a Kossuth 
téren vannak kihelyezve. 
 
Popele Julianna: Itt szeretné hozzáfűzni, hogy a Pázmány Péter utcai újonnan megépített 
buszmegállóknál kellene 2 db szeméttároló edényt kihelyezni, és ettől a cégtől javasolná megrendelni. 
A szemét tárolóedényekre azonnal megkéri az árajánlatot.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
169/2012.(XI.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási Osztályt, hogy intézkedjen a kapott árajánlatok alapján 4 db köztéri pad 180.800,-Ft 
+ ÁFA és 2 db szeméttároló edény 44.800,-Ft + ÁFA és a szállítást 14.000,-Ft + ÁFA értékben 
megrendelni. (Mindösszesen: 304.290,-Ft) 
A bizottság fenti költséget saját pénzügyi keretéből finanszírozza. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Popele Julianna Beruházási Ov. 
 
 

• Környezetvédelmi rendelet, közösségellenes magatartással kapcsolatos rendelet  
 
Debreceni Lászlóné (2131 Göd, Vasvári P. utcai lakos): Az önkormányzat 6/2000. számú 
környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletének 22-23. paragrafusában leírtakra szeretne reflektálni. 
Ismerteti a Vasvári P. utcába költözött új lakókkal kapcsolatos problémákat. A 19/2012-es 
önkormányzati rendelet, ami a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szól kapcsolódhat ennek  
a problémának a megoldása. Elmondja, hogy az újonnan kiépített védelmi rendszerek befolyásolják a 
saját ingatlanán lévő elektromos hálózatukat, mellyel nincs probléma, de a külső hatások, mint pld. 
infrahang a gépeiket elrontották, a család egészségét károsítja, többszöri orvosi vizsgálaton esett át Ő 
maga is. A családjában lévő fiatalokat is veszélyezteti a kiáramló elektroszmog. A méréseket 
elvégeztették ezzel kapcsolatban. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek joga a saját ingatlanát 
megvédeni, de másokat ezáltal károsítani nem. Ezért javasolja a 2012-es rendeletben ezt is 
szabályozni. A környezetvédelmi rendelet 22.  és 23. paragrafusa a növénytelepítéssel foglalkozik a 
kerítés mentén. Ez a rendelet 2000-ben készült és a kerítéstől 50 cm-re írja elő a növénytelepítés 
lehetőségét, aminek a karbantartását szomszédként nem lehet elvégezni. Elmondja, hogy az egyik 
szomszédja ellen birtokvédelmi eljárást indított, erre a mai napig nem kapott még határozatot. Mindkét 
rendeletnél hibásnak találja ezeket az ismertetett paragrafusokat. A HÉSZ egyes mellékletében 
foglaltakkal sem ért egyet. A hivatalnak és a bizottságnak is van arra felülvizsgálati lehetősége, hogy 
ezeket a rendeleteket tegyék közzé a Gödi Körképben, hogy az újonnan beköltözöttek is tisztában 
legyenek vele.  
 
 
 
 
 
Kovacsik Tamás: A közösség ellenességgel kapcsolatos törvényt az Alkotmánybíróság hatályon kívül 
helyezte és önkormányzati hatáskörbe utalta. Amikor az önkormányzat  rendeletet hoz, akkor 
figyelemmel kell lenni az infrahangra és az elektroszmogra. Az elhangzott igény jogosnak látszik. 
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Bertáné Tarjányi Judit: Amikor a Helyi Építési Szabályzat készült, akkor az infrahangokkal 
kapcsolatban informálódott és valóban kismértékben neurológiai tüneteket, de egyéb tüneteket is okoz, 
súlyosabb esetben pedig halált okozhat. Erről többször kapott megerősítést.  
 
Kovacsik Tamás bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 
 

Kmf.  
  
 
 
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás  
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   


