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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2012. január 23-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van)  
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 7 
tag jelen van. Ismerteti az ülés előtt kiosztott anyagban szereplő újabb napirendeket: Göd 
Város Kommunikációs Nonprofit Kft. javaslata, az Önkormányzati TV portál, .  
Sorrendiségben javasol változtatást, elsőként a 4. napirendi pontot tárgyalja a bizottság, 
tekintettel a napirendi pont tárgyalásához meghívott vendégre.  
 
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendi pontban 
hozzászólásuk van. Egyebekben javasolja  Imre Kálmán vállalkozó számláját tárgyalni. 
 
Csányi József: A 4. sz. körzetben 2012. évben tervezett beruházásokra szeretne javaslatokat 
tenni. 
 
Kenessey Zoltán:  Ilka Patak szennyvízelvezetésével kapcsolatban kér majd szót. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Dunai hajózással kapcsolatos szándéknyilatkozatot szeretné 
ismertetni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva:  Szakáts-kert istállónál lévő kivágott fa ügye. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi  
napirendi pontok tárgyalását: 
1.  Közvilágítás biztosítása érdekében szükséges gallyazások elvégzése  
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó     
2.  Környezetvédelmi forrásigény 2012. tervezet  
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó    
3. Közterületi fakivágások  
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó   
4. Csatlakozás a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.       
5.Hatósági szerződés – (aláírás gyűjtés) 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök    
6. Az ebek kötelező mikrochipes megjelölése      
    Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag / dr. Nyitrai Judit ügyvéd                      
7. Kormányhivatal törvényességi észrevétele (TSZT, HÉSZ módosítása tárgyában) 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
8. Beszámoló a Duna-part helyzetéről 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
9. Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázat Ű 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.        
10. Egyebek: 
      - Önkormányzati TV  (Globomax Zrt.) 
      - Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
      - 4. sz. körzet képviselőjének javaslatai 
       - Széchenyi Csárdánál lévő fa ügye 
       - Dunai hajózás 
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1. napirendi pont: Csatlakozás a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú 
egyesületéhez 
 
Popele Julianna: Az ülés előtt kiosztott anyagban kiegészítésként található egy előterjesztés a 
kiküldött anyaghoz, mely határozati javaslatot tartalmaz. A közvilágítással sok probléma volt 
az utóbbi időben, 9 éve kötöttünk szerződést. A teljes hálózat és a közvilágítási lámpatestek 
ELMŰ tulajdonban vannak, ezért akikkel szerződést kötöttünk és más szolgáltatók nem 
nyúlhatnak hozzá. További probléma még, hogy az elektromos hálózatba nagyon sok fa 
benőtt, már kisebb szél is áramkimaradást és egyéb problémát okoz. Az önkormányzat 
tagként lépne be az egyesületbe és hozzájárulást, tagdíjat fizetne, ami minimális összeg, 
1.250,-Ft/év. Az üzemeltetési költség 327.340,-Ft/hó lenne, a megtakarítás viszont 589.585,-
Ft/hó lenne. A megtakarítás felét 294.000,-Ft/hó fizetendő lenne havonta az alapítási 
költségekre, és a munkaszervezet létrehozásához. A határozati javaslatok két dologról 
szólnak: az egyik a jelenlegi szerződés felbontása, a másikban arról dönthet a bizottság, hogy 
tagként belép az önkormányzat az egyesületbe. Ennek határideje a jelenlegi szerződés 
felbontását követő nap lenne. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem érzi pénzügyileg alátámasztottnak a megtakarítás 
összegét. A költségek változhatnak. Akkor tudna megfelelően dönteni, ha mind a meglévő, 
mind a várható költségek részletesen szerepelnének. Két újabb alkalmazott felvételéről is szó 
van. Aggályai vannak az előterjesztésben foglaltakkal szemben.  
 
Németh István (Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének 
képviselője)  A modell leírása maga alátámasztás volt.  A jelenlegi költségeket nem lehet 
meghatározni, mert egy szerződést teljesített a mostani szolgáltató. A szervezet, vagyis az 
egyesület már működik, tudja teljesíteni a feladatát. Ezt a szolgáltatást terhelné az ÁFA, a 
jelenlegi formában viszont egy alvállalkozó, ezen felül mégegy vállalkozás, továbbá egy 
harmadik ember, aki tulajdonképpen a munkákat elvégzi, mindezek összköltsége a 
szolgáltatás díja. Tehát igen sok lépcsőn ment keresztül, nyilván mindenkinek meg volt a 
maga költsége. Ezt az egyesületet önkormányzatok hozták létre, nem csupán üzleti ajánlatról, 
hanem önkormányzati összefogásról van szó. Az egyesület felléphet a szolgáltató felé. A 
jelenlegi lámpaállománynál is realizálható lenne megtakarítás. Gödnek nem éri meg kosaras 
autót fenntartani, a szervezetnek még irodája sincs, csupán a székhelyén található egy kis 
iroda, és egy ügyfélszolgálat. A kalkuláció lámpánként 130,-Ft-ot jelent, ez a valóság alapján 
lett összeállítva. Igyekszünk mindenben a minimális költséget  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van olyan település, ahol már működik az egyesület? 
 
Németh István: Fót, Márianosztra, Dabas, Szigethalom, Zebegény. Pest megyében 2 
szerelőpár működik,  vas és zala megyékben szintén. Szeretnék, ha Göd is tagjává válna az 
egyesületnek.  
 
Popele Julianna: Az előterjesztésben szerepel, hogy a bejelentéstől számított 6 napon belül 
javítják a lámpatesteket. Jelenleg ez a határidő 2 nap. A két szerelőpár elég akkor is, ha több, 
vagy, ha az összes Pest megyei  település belép az egyesületbe? A 130 Ft, mennyire állandó 
összeg, a belépések tekintetében? 
 
Németh István: Heti két napos működéssel dolgoznak, jelenleg. 5 munkanap és 1 tartaléknap 
van meghatározva. Csak üzemidőben dolgozhatnak, esős viharos időben nem. A 6 munkanap 
az önkormányzatok igényét maximálisan kielégíti.  
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Popele Julianna: A 6 munkanapra visszatérve, ha szakaszhibáról van szó, akkor ez kevésnek 
bizonyul. 
 
Németh István: Az egyesületben lévő tagok számának növelésével minél nagyobb ráhatás van 
a szolgáltatóra. A megtakarításra is több a lehetőség. 
 
Popele Julianna: Ha sorcsere van, akkor azt ki finanszírozza? 
 
Németh István: Vagy az önkormányzat finanszírozza, vagy az egyesület egy nyilvános 
hitellel, 4 éves törlesztéssel, lámpánként, típusonként az emelt fényáramú és jobb minőségű 
lámpatestekkel számolva. Mivel az önkormányzatok az egyesület tagjai a közgyűlésen 
szavazhatnak erről.Februárban lesz elbírálva egy 5 mFt-os pályázat, aminek elnyeresével egy 
kosaras autót terveznek venni, de ezt is a közgyűlés fogja megszavazni. Az egyesületnek meg 
van az az előnye, hogy közel áll az önkormányzatisághoz, és mindenkinek beleszólási joga 
van a közgyűlésen, ami az elsődleges döntéshozó szerve az egyesületnek. 
 
Kenessey Zoltán: Korábban beszélgetést folytatott a bizottság elnökével, akit tájékoztatott 
arról, hogy félreértések vannak az áramszolgáltatással kapcsolatban, az önkormányzat 
tartozik, aztán kiderült, hogy mégsem. A probléma valóban súlyos. Az utcán lévő fák 
karbantartása is megoldást igényel. Az anyagban található munkabér költségeket nem tartja 
magasnak. Az a tervezet is tetszetős, hogy éjféltől reggel 7-ig esetleg minden második 
lámpatest égne a 2-es út mentén, ezzel is megtakarítás érhető el.  
 
Hlavács Judit: A 2010. évi üzemeltetési díjról szeretne részletesebb információt, mielőtt a 
konstrukciókban változtatna az önkormányzat.  
 
Popele Julianna: 2011. dec. 23-án kapott az önkormányzat e-mailt, ami arról tájékoztatott, 
hogy az E-Star Kft., vagyis a jelenlegi szolgáltató tartozott az ELMŰ-nek, és nem az 
önkormányzatnak volt fizetési elmaradása. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a két határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

1/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
a Göd Város Önkormányzata és a Regionális Fejlesztési Kft. (jogutód: E-Star Alternatív 
Energiaszolgáltató Nyrt.) között 2003. október 1-én létrejött „Egyedi Közvilágítási szerződés”-t 
felbontja. 
 
Határid ő: 60 nap 
Felelős: Polgármester 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

2/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
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Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat meghatározott célra, a közvilágítás üzemeltetésére és fenntartására 
létrehozott „Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületé”-hez, az Alapító 
Okirat megismerését követően, az abban foglaltakkal egyetértve, ahhoz rendes tagként 
csatlakozik. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Belépési nyilatkozatot aláírva, azt küldje meg az 
egyesület Elnökségének, továbbá az egyesület új tagok felvételéről határozó közgyűlésén vegyen 
részt. 
 
Határid ő: Korábbi üzemeltetési szerződés felbontását követő nap 
Felelős: Polgármester 
 
 
2. napirendi pont: Közvilágítás biztosítása érdekében szükséges gallyazások elvégzése  
 
Szabó Csaba: Ez a pont szorosan csatlakozik az előző napirendhez.  
 
Jakab Júlia: A kiosztott térképen színessel jelölte be a következőket: Ahol már megtörténtek a 
gallyazások, azok a zölddel jelzett utcák, és a narancssárgával jelölt részeknél van sűrűbben 
az áramkimaradások. A törvényi rendelkezés szerint önkormányzat kötelessége biztosítani az 
ágak metszését, ha nem teszi, akkor ezt az ELMŰ is megteheti. Egy – egy cím továbbítása 
megtörténhet az ELMŰ felé, néhány esetben. Javasolják, hogy kössünk szerződést újra 
Muszkatal Tamás vállalkozóval. A két határozati javaslat elfogadását kéri. 
 
Lenkei György: Szeretné kérni, hogy a térképen a Balassi utcát jelöljék be. Az Öregkastély és 
a Mayerffy utca sarkán lévő fát is vegyék fel a listára.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Eddig az volt a szokás, hogy több árajánlatot kérjünk, ezt 
jelenleg is be lehetne tartani, javasolja új ajánlatok bekérését is.  
 
Jakab Júlia: Tavaly pályázaton nyerte el a vállalkozó, az eddig elvégzett munkája után kapta a 
minősítést, ezért javasolták a meghatározást. Ennél olcsóbb árajánlatot nem tudunk 
beszerezni, a gödi vállalkozók már nem adnak be árajánlatokat. Nem kötelező a minőségi 
alvállalkozónak kiadott munkánál a több árajánlat beszerzése. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

3/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 

 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2011-ben elvégzett városi fakivágási 
és gallyazási munkálatok alapján javasolja a Muszkatal Tamás vállalkozóval megkötött 
2011. december 31.-ig érvényes közterületi fakivágási szerződés meghosszabítását, 
változatlan feltételekkel, 2012. december 31-ig.  

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 
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Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 

 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a gödi áramkimaradások elhárítása 
céljából szükséges gallyazásokhoz, a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Felkéri 
Muszkatal Tamás vállalkozót, hogy a vállalkozási szerződésben meghatározott feltételek 
mellett a gallyazás munkálatokat haladéktalanul kezdje meg. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 

Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Környezetvédelmi forrásigény 
 
Jakab Júlianna: A vadgesztenyefák permetezése tavaly elmaradt, ezt mindenképpen idén 
pótolni kell. Itt külön árajánlatot kérnek majd a kisebb és a nagyobb fákra, ez a 
költséghatékonyság szempontjából igen fontos. A zöldkataszter használata során 
megállapítható, hogy melyik fa milyen méretű, a permetanyagot e szerint vásárolják. 
 
Lenkei György: Az 1,4 mFt-os összeget sokallja, ami az iskoláknál a környezeti nevelésre van 
betervezve, szintén magasnak tartja az 1,5 mFt-os összeget a környezetvédelmi program 
készítésére. 
 
Jakab Júlia: Az iskoláknál a kiállítások és egyéb környezetvédelmmel kapcsolatos programok 
csak konkrét döntések után lennének kifizetve, a környezetvédelmi program készítése viszont 
törvényi kötelezettség.  
 
Kovacsik Tamás: Nem javasolja, hogy ezt a költségvetést csökkentsük, ez is igen kevés 
előreláthatólag a munkákra.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Örömmel veszi tudomásul, hogy a zöldkatasztert használják. Ez több 
esetben már előnyökkel járt. Probléma az, hogy a DMRV-nél nem sikerült friss térképet kapni 
a csatornabekötésekről. Ennek megoldására valamit ki kell találni.  
 
Zombori László (gödi lakos): A Gödi Kertbarátok Klubjának felkérésére továbbítja a 
következőket: Az Erdész utca 1/a. szám alatti, önkormányzati kezelésben lévő ingatlannal 
kapcsolatban kérik a segítséget, amit a Kertbarátok Klubja bérel az önkormányzattól. A tetőn 
lévő azbeszt-tartalmú hullámpalát szeretnék lecseréltetni, előzetes becsléseik szerint ez kb. 
100 eFt-os nagyságrendű költség lenne. Próbáltak pályázatot keresni a felújításhoz, de sajnos 
nem találtak.  
 
Lenkei György: Ha kész lesz a költségvetés, akkor mivel ez az Ő körzete, a körzetfejlesztési 
hozzájárulásból, amennyiben ez tényleg 100 eFt körüli összeg, akkor ebből fedezhetnék. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a pontos műszaki felmérést.  
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Zombori László: A zajszintmérő igénye tavaly felmerült. Hozott egy készülékről 
tájékoztatást, amire tavaly a bizottság felkérte.  
 
Kovacsik Tamás: Köszönettel veszi, tanulmányozni fogja. 
 
Kenessey Zoltán: Visszatérve a táblázathoz a „Dunakanyar takarítási programhoz csatlakozás 
augusztusban” sorban szereplő összeget kevesli. 
 
Szabó Csaba: A városi takarítást Ő szervezi, ami minden év tavaszán van, az augusztusi 
takarítást a Vadkacsa Egyesület, amit ebben a sorban szerepeltetnek, mint támogatási 
összeget. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

5/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 
2012. évre tervezett környezetvédelmi forrásigényt elfogadja és kéri a 2012 évi városi 
költségvetésbe való betervezését.  

 
Környezetvédelmi forrásigény 2012. tervezet 
 

Sorszám Előirányzat/Cél Igényelt forrás 

1. Helyi védettségű fák(már védett fák, törvényben előírt 
kezelési tervének elkészítése, betartása; jelentős természeti 
értékű fák védetté nyilvánítása) 

1,5MFt 

2. Közterületi faápolási munkálatok (balesetveszélyes fák 
kivágása vagy gallyazásának elvégzése, vadgesztenyefák 
permetezése) 

3,2 MFt 

3. Szakáts-kert balesetmentesítése (veszélyes fák kivágása, 
gallyazás) 

0,8 MFt 

4. ELMÜ hálózat zavartalan működése érdekében gallyazás 3 MFt 
5. Környezeti nevelés az általános iskolákban, (interaktív 

kiállítás március 19-30., hulladékos játszóház, környezeti 
vetélkedő szervezése) 

1,4 MFt 

6. Komposztálás népszerűsítése (előadás Nyugdíjas 
Klubokban, JAMH-ban, szórólap, plakát, majálison zöld 
sátor felállítása) 

0,7 MFt 

7. Közterületi faültetés (csemete vásárlás, ültetés, locsolás) 0,6 MFt 
8. Környezetvédelmi Program készítés (törvényi kötelezettség) 1,5 MFt 
9. Városi takarítás márciusban (konténer bérlés, védőkesztyűk 

stb.) 
0,5 MFt 

10. Dunakanyar takarítási programhoz csatlakozás augusztusban 0,3 MFt 
11. Feneketlen tó karbantartás (téli nádvágás, rézsü fenntartás) 0,3 MFt 

Összesen: Helyi környezetvédelmi célok megvalósítása 2012. 13,8 MFt +ÁFA 

 
Felelős: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 
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4. napirendi pont: Közterületi fakivágások 
 
Jakab Júlia: Az előterjesztés első pontjában a Szakáts-kertben lévő balesetveszélyes fa 
kivágása. Elmondja, hogy a vállalkozóval mindig a legfontosabb munkákat végeztetik el, ami 
minden esetben a bizottság elé kerül.  
 
Lenkei György tag kiment. 
 
A Szakáts-kertben tett helyszíni szemle alapján megállapították, hogy nem elég a 
balesetveszélyt előidéző gallyak eltávolítása, szükséges 3 db fa kivágása és 14 db fa ifjítása. A 
munkákkal kapcsolatos árajánlatokat csatolta. A vállalkozó jelezte, hogy az árak 
csökkenthetők, amennyiben az elszáradt gallyakat nem kell elszállítani.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Helyszíni szemlén részt vett, a Garden Kft. árajánlatát 
elfogadhatónak tartja.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

6/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szakáts-kertben életveszély 
elhárítása céljából elvégzett gallyazáshoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja, a munka 
elvégzéséért Muszkatal Tamásnak 87.500,- Ft-ot, a környezetvédelmi feladatok ellátása 
előirányzat terhére kifizet. 

Forrás környezetvédelmi feladatok ellátása. 

Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

7/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tulajdonosi hozzájárulást megadja a 
Szakáts-kertben fennálló balesetveszély elhárítására, az ehhez szükséges munkálatokat 
(3 db fakivágás, 14 db ifjító gallyazás) engedélyezi. A Bizottság a bemutatott Garden 
Kft. árajánlatot (785.000,-Ft+ ÁFA) elfogadja és megbízza a környezetvédelmi előadót a 
munkálatok lebonyolításával.  

Forrás környezetvédelmi feladatok ellátása. 

Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
Jakab Júlia: A következő probléma Zengő Péterné kérelme. A fényképeket most technikai 
okok miatt nem tudja bemutatni. Kérelmezi az ingatlana előtt lévő két fa kivágását. Tavaly 4 
db fa ültetésére volt kötelezve, melyet a kérelmező végrehajtott megfelelően, védőhálót is 
kihelyezett. Véleménye szerint, ha a kérelmező hasonlóan jár el, mint tavaly, akkor meg lehet 
adni az engedélyt. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A következő ülésen javasolja erről a döntést. 
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Jakab Júlia: Az Egyebek napirendnél nem lesz jelen, ezért most válaszol az ülés elején 
elhangzott kérdésre. A Szakáts-kertben lévő kérdéses akácfát korábban elkezdték kivágni 
azok, akik az ingatlan hasznosítását végezték. Ezután érkezett meg a helyszínre Muszkatal 
Tamás, aki az önkormányzat megbízásából a polgármester engedélyével kivágta a fát. 
 
Dr. Mödlingerné: Véleménye szerint ez nagy felelősséggel járt, épületbontás kapcsán nem járt 
el kellőkép körültekintően, otthagyta a balesetveszélyes fát, ezért mindenképp javasolná a 
bírság kiszabását. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
5. napirendi pont: (Egyebek)Önkormányzati TV (Globomax Zrt.)  
 
Huszti Benjamin (Globomax Zrt. képviseletében) : Több mint 10 éve használja már a gödi 
önkormányzat is a testületi üléseken azt a programot, amit a Globomax Zrt. szolgáltat. 
A lakosság gyorsabb tájékoztatása miatt felmerült az igény a testületi ülések hanganyagainak 
felvételére. A testületi ülés hanganyaga felkerülhet az általuk most kialakítot internetes 
portálra, ahonnan 48 óra után bárki meghallgathatja. Egy 2-3 órás ülés hanganyagát igen 
problémás lenne meghallgatni, ezért indexálták és az összes napirendről külön olvashatóak a 
felvételek. A videofelvételek és a jegyzőkönyv is feltehető erre a portálra. Összességében 
tehát mind a hanganyag, mind a videofelvétel és mind a jegyzőkönyv szövege olvasható is 
lenne erről a portálról. Ez 200 Gb tárhelyet biztosít. Tartható lenne még sajtótájékoztató 
felvétele, vagy egy rövid bemutató reklámfilm feltétele a portálra Gödről. Ennek a havi  
költsége 25 eFt-ot jelentene, 4 éves időtartamra. Arra is lehetőség van, hogy élő közvetítést 
biztosítsanak az általuk elhelyezett robot-kamerákról. Technikai eszköz igény csak ez esetben 
van, egyébként a fent felsoroltakhoz nincs.  
 
Szabó Csaba: Az autómatikus kamerarendszer mennyibe kerülne? 
 
Huszti Benjamin: kb. 4 mFt a kiépítési díj. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: És ez plusz havidíjat is jelent? 
 
Huszti Benjamin: Igen, ami plusz 20 eFt-ot jelent az élő közvetítés miatt.  
 
Hlavács Judit: Költséghatékonynak tűnik, régen igény van a szolgáltatásra. Ez egy jó 
rendszer, viszont az önkormányzatnak kell az anyagot szolgáltatni. Ha nem adja le a hivatal 
időben, akkor nem kerül fel hamar a portálra.  
 
Huszti Benjamin: Ha a testületi ülés videoanyagait átküldik az interneten, akkor 48 órán belül 
felkerülhet Göd városi honlapjára.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Támogatja a javaslatot.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
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8/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
dönt, hogy az Önkormányzati TV portált megvételre javasolja a mellékelt árajánlat 
alapján. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Lenkei György tag kiment. 
 
6. napirendi pont:  Hatósági szerződés (alírásgyűjtés) 
 
Kovacsik Tamás: Mozgóárus pék kért engedélyt az általa készített pékárú értékesítésére. A 
Képviselő-testület megtárgyalta, és jónak ítélte meg a szolgáltatást. Később felmerült, hogy a 
mozgóárus közvetlenül a boltok közelében kezdett el árusítani. Vidák Árpád írt egy levelet, a 
helyi kereskedők nevében és csatolta a tiltakozók által leadott aláírásokat. Mint bizottsági 
elnök kérte dr. Garabon Sándor jogtanácsos véleményét kérte e tárgyban, aki a jogi 
szakvéleményt írt a szerződés felbontásával kapcsolatban, ez csatolva volt az anyaghoz. 
 
Kenessey Zoltán: Ő viszont egy olyan aláírásokkal ellátott listát ad át, amit nem Ő gyűjtött, 
viszont az átadásra felhatalmazták, mely arról szól, mennyien szeretnék, ha az árusítás 
folytatódna. 
 
Kovacsik Tamás: Az árusítás mellett gyűjtött aláírásokat csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Szabó Csaba: Nagyon sok olyan vállalkozás adott le tiltakozó aláírást, akik nem is gödi 
illetékességűek.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

9/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem támogatja a 
gödi élelmiszerboltos kisvállalkozók megbízásából Vidák Árpád képviseletében tett javaslatot, 
miszerint a pékárút értékesítő vállalkozó árusítási engedélyét vonja vissza az önkormányzat, 
mert a boltok  forgalma a mogzóárusítás miatt visszaesett.  
A bizottság egyben felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy dr. Garabon Sándor jogtanácsossal 
készíttessen válaszlevelet a bizottság döntésével összehangban.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
7. napirendi pont: Ebek kötelező mikrochippes megjelölése 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az előterjesztésben egy rendelet-tervezet található. A  
Képviselő-testület elrendelheti a bizottság javaslatára azt, hogy az ebek még ebben az évben 
chippel – egyedi megjelöléssel – legyenek ellátva. Ez arra szolgál, hogy a gazda azonosítható 
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legyen, ha bármi történik a kutyával pld. közterületen. A kötelező ebnyilvántartást ennek 
segítségével lehetne elkészíteni. Mivel ez egy kötelező feladat, kéri a bizottság támogatását. 
 
Lenkei György: Számos kutyatartót ismer, aki valószínűleg nem fogja kifizetni a chippezés 
díját, ezt csak önkéntes alapon tudja elképzelni, nem pedig kötelezővé tétellel. Ha kötelezővé 
tesszük, akkor rengeteg lesz a kóbor kutya.  
 
Kovacsik Tamás: A bevezetés módjával lesznek majd problémák, de mindenképp javasolja, 
ennek a kérdésnek a tárgyalását. Az önkormányzat támogatást nyújthat még az idei évben, de 
jövőre, amikor kötelezővé válna már kialakulhatna egy megfelelő rendszer. A kedvezményes 
módszer az lenne, hogy aki igénybeveszi chippezést, azt az önkormányzat támogatja 
valamilyen összeggel.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ez egy egyszerű módszer lenne, javasolja az előterjesztés 
szerinti bevezetést. 
 
Nagy Károly: Valamiféle fokozatosságot javasolna bevezetni.  
 
Kovacsik Tamás: A rendelet június 1-én lép hatályba, a 3. §-ban javasolja a 2012. dec. 31-i 
határidőt, a 2. §.-ban a 3 pontjában a zárójeles részt kihúzni és helyette az „állatorvost” beírni, 
továbbá a 3. §. 1. pontjában a regisztrációjáról szó előtt az „országos”-t beírni.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

10/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja 
elfogadni az ebek kötelező mikrochippes megjelöléséről szóló rendelet-tervezet elfogadását az 
alábbi módosításokkal: 

- 2. §. 3. pontja: „3.) Regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel megjelölt 
eb adatainak, az arra jogosult állatorvos által történő nyilvántartásba vétele.” 

- 3. §.1. pontja: „1.) Az állattartó köteles gondoskodni az eb három hónapos életkorában 
betöltése után, legkésőbb 6 hónapos életkorának eléréséig az állat mikrochippel való 
megjelöléséről és annak országos regisztrációjáról. 

- A bizottság javasolja, hogy a rendelet 2012. június 1-én lépjen hatályba.  
- A 3. §. (2) bekezdésének módosítása: „A rendelet hatályba lépését megelőzően született 

eb mikrochippel történő ellátását az állattartó köteles az eb következő esedékes 
veszettség elleni védőoltásának beadásáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig biztosítani. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök  
 
8. napirendi pont: Kormányhivatal törvényességi észrevétele (TSZT, HÉSZ módosítása 
tárgyában) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a törvényességi észrevételt, miszerint az önkormányzat a 
Településszerkezeti Terv módosításánál és a Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárása 
az Étv. 9. §-ban foglaltakhoz képest hiányosan került lefolytatásra, ugyanis az állami főépítész 
szakmai véleményt nem adott. Tértivevénnyel tudjuk igazolni, hogy a teljes anyagot a 
PESTTERV-től átvették az állami főépítész hivatalában. 
Javasolja, hogy vegyük ketté a problémát. Külön tárgyalják a HÉSZ-t és a TSZT-t.  
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Közmeghallgatáson a TSZT-t ismertetni kell és a testület esetleg kérelemre javasolja a 
módosítást, akkor minden esetben új véleményeztetési eljárást kellene indítani. 
Kivetítőn bemutatja a 170/2008.(IX.2.)-i ÖK határozatot. Javasolja, hogy a TSZT-nél 
maradjon meg az eredeti határozati javaslat: Sem a TSZT, sem a HÉSZ rendelkezései nem 
tartalmaznak törvényellenes szakaszokat, érthetetlen számára, hogy 2008.-ban leadott teljes 
anyagra miért 2012 első munkanapján érkezik be törvényességi észrevétel. Egyetlen egy 
paragrafust nem kifogásoltak meg a HÉSZ és TSZT beadásakor.  
 
Lenkei György tag kiment. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: HÉSZ-nél érkezett egy módosító javaslat a szeptember 2-i 
közmeghallgatáson, amit a testület elfogadott. Má3-as övezet a legkisebb beépíthető terület 
6000 m2-ről 4000 m2-re csökkent. A többi változtatás vagy kötelező előírás, vagy egyszerű 
hibajavítás. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

11/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem javasolja a 
183/2008.(IX.25.) sz. Ök határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv hatályon kívül 
helyezését a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-1814/1/2011. sz. ügyiratában foglaltak miatt.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

12/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a címzetes 
főjegyzőt és a főépítészt, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Pest Megyei 
Kormányhivatallal a Helyi Építési Szabályzatot érintő 30PM-1814/1/2011. sz. törvényességi 
észrevétel tárgyában, az Alkotmánybírósági beadvány elkerülése miatt. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

 
9. napirendi pont: Beszámoló a Duna-part helyzetéről 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előterjesztésben részletezi a sziget, az alsógödi szabadstrand, az 
alsógödi partszakasz és a felsőgödön kialakítandó strand helyzetét. A témákhoz 4 határozati 
javaslatot írt. A sziget közlekedése véleménye szerint rendben van. A rend betartatása a 
feladat és 1 db tábla kihelyezése. Az alsógödi szabadstrandot csak a nyár utolsó napjaira 
sikerült üzembe helyezni a szakhatóságok jóval szigorúbban jártak el, mint Dunabogdányban. 
A természetes fürdőhelyet évente újra kell engedélyeztetni, szükséges még a GSE 
úszóművének üzemeltetési engedélye és egy vizisípálya áttervezése. Az alsógödi 
partszakasszal kapcsolatban elmondja, hogy lakossági megkeresés érkezett arra vonatkozóan, 
hogy a Kossuth Lajos utca végében lévő játszórétet nevezzék Makovecz térnek, vagyis 
történjen meg az átminősítés. Ez nem okozna különösebb adminisztratív nehézséget.  
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Ismerteti továbbá a Felsőgödi szabadstrand kialakításához szükséges feltételeket. A BME-vel 
egyeztetést javasol az illegálisan ott kihelyezett úszóművével kapcsolatban. Erről a következő 
ülésen ad majd előterjesztést. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

 
13/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja az alsógödi dunai természetes fürdőhely engedélyeztetésének elindítását a 
2012. évi nyári szezonra. 
A költségek fedezete: 2012 évi költségvetés 
 
Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
Határid ő: 2012. június 30. 
 

14/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a felsőgödi dunai természetes fürdőhely engedélyeztetésének elindítását a 2012. 
évi nyári szezonra. 
 
A költségek fedezete: 2012 évi költségvetés. 
 
Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Jutid főépítész 
Határid ő: 2012. június 30. 
 

15/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja az 562/1 hrsz ingatlan megosztását „közterület”-re, illetve „külterületi 
mocsár”besorolású ingatlanra. 
 
A költségek fedezete: 2012 évi bizottsági keret 
 
Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
Határid ő: 2012. június 30. 
 

16/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja gödi külterületi partszakaszokon az alábbi feliratok kihelyezését: „A terület a 
Gödi Önkormányzat tulajdona, természetvédelmi terület. Fürdés kizárólag saját felelősségre 
engedélyezett. Hajók partra vonszolása, rendezvények tartása tilos. Zuhanyozó, öltözőkabin, nyilvános 
WC a Széchenyi Csárda melletti területen található. Kérjük, óvja a környezet tisztaságát.” 
 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
Határid ő: 2012. június 15. 
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10. napirendi pont: Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázat   
 
Popele Julianna: Felhívás jelent meg a vidékfejlesztési miniszter rendelete szerint a 
mezőgazdasági utak fejlesztésére. A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető 
igénybe. Három igény érkezett be ezzel kapcsolatban a hivatalhoz.  
Az egyik a Szálender tanyáról induló út, a másik a Szabó Ervin útra érkező út, a harmadik 
Szabó Tamás vállalkozó által kérelmezett, a homokbányánál lévő út. 
Konzultálva a városvezetéssel, úgy döntöttek, hogy szétbontva a pályázatokat a Szálender 
tanyához vezető útnál pályázzon az önkormányzat, a másik két igénynél azt a tájékoztatást 
adták, hogy amennyiben indulnának a pályázaton, ahhoz az önkormányzat a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja, de pályázniuk saját maguknak kell. Szabó Ervin út folytatására 
benyújtott kérelemmel kapcsolatban visszaléptek az igényt benyújtók.  
Maradt a Szálender tanyához vezető út pályázata. Ismerteti a megvalósítandó útszakasz 
építési paramétereit. Megállapítást nyert a felmérésekből, hogy 970 m hosszú útra készítettek 
egy költségvetést, ami brutttó 17.227.550,-Ft lenne, melyből az önrész 4.306.888,-Ft.  Ez a 
terület adóköteles, idén kb. 400 eFt. Felmerült, hogy az önkormányzat kb. 1 mFt-os 
támogatást adhatna, erről a holnapi PEKJB ülésen számol be majd részletesen. Itt a 
bizottságnak most a Szálender tanyáról vezető útról és a pályázaton való indulásról kell 
dönteni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását, határozatba foglalását 
a 2/a-n túli területekre.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek a 111/2011. (XI.24.) VM rendelete szerint, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból mezőgazdasági utak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt. 
 
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek továbbá az M2 autóút túloldalán lévő mezőgazdasági 
földutak felújításához és karbantartásához a tulajdonosi hozzájárulás megadását, a mellékelt 
helyszínrajz alapján.  
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
 
11. napirendi pont: Göd Városi Kommunikációs Non Profit Kft. javaslata 
 
Rataj András: Az előzmény az volt, hogy sok ajánlat érkezett be a közterületeken történő 
reklámozás lehetőségére.  Felmerült a hasznosítás lehetősége, viszont a táblák nem szolgálják 
megfelelőképpen a tájékoztatást. A házszámozások problémája is felmerült ennek kapcsán. 
Arra tett egy rövid javaslatot, hogy az utcanévtáblák és közterületi reklámtáblák és 
esetlegesen magánterüelten lévő reklámtáblák, melyek a közterületre néznek. Tehát arra 
vonatkozóan kellene felmérést végezni, hogy a közterületen lévő reklámfelületeket miként 
lehetne hasznosítani, erről készítenének felmérést. Ennek a témának a felmérésére tette meg a 
javaslatát. 
 
Kovacsik Tamás: Az említett munkák már részben folyamatban vannak, mint pld. a 
házszámozások. Erről tájékoztatást tud adni Sápi Katalin építéshatósági előadó. 
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Sápi Katalin: Az előterjesztésben a reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos részre annyiban 
reagálna, hogy erre önkormányzati rendelet van. Ami feladat lenne még az az egységes 
táblakihelyezés lenne. A házszámozásról is van önkormányzati rendelet. A házszámozás 
problémájának megoldása az Építéshatóság feladata. A problémás utcák felmérése már 
folyamatban van, a népszámláláskor és a választáskor nem lehetett a házszámozást elvégezni. 
A házszámtáblák beszerzése a tulajdonost terhelik. A helyszíni szemle után, a földhivatali 
tulajdoni lapokat kell kikérni, majd egyeztetést kell végezni, mindez több hónapos procedúra, 
míg a jogerős építéshatósági határozat a megváltozott házszámokról kiküldésre kerül.  
A Pesti út, Nemeskéri út és Mikszáth K. utca házszámozása folyamatban van. 
Elsősorban a házszámozással kapcsolatban kellene az Építéshatósággal az egyeztetést 
elvégezni. Kérdése, hogy mit csinálna a KFT konkrétan, biztosítaná a táblákat? 
 
Rataj András: A reklámtáblákkal kapcsolatban foglalkoznának, a hirdetések feltüntetése 
érdekében, ebben szeretnének közreműködni és ehhez szükséges a házszámozások megléte.  
 
Popele Julianna: Két információja van a kihelyezett reklámtáblákkal kapcsolatban. Kb. 6-7 
éve kihelyezésre került két információs tábla, az egyik a Művelődési Háznál a másik a 
Latabár téren van. Ezt egy vállalkozó ingyen kihelyezte és karbantartja, ezeken a felületeken 
téritésmentesen hirdet. A másik, hogy hirdetőtáblák kihelyezése van folyamatban, amt a 
piarista iskola csinál. Ezekről is el kell gondolkodni. 
 
Rataj András: Komplexen kézbeveszik ezeket a dolgokat, a konkrét szerződéseket megnéznék 
és felülvizsgálnák. Ebbe a házszámtáblák úgy szerepelnek, hogy a közterületi táblákkal 
kapcsolatban a felmérést erre vonatkozóan is elvégeznék.  
 
Kovacsik Tamás: A szervezést akkor a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
végezhetné és a határozatok meghozatalát pedig az Építéshatóság.  
 
Sápi Katalin: Erre nem kell ember, erről pontos nyilvántartást vezet az Építéshatóság, tehát a 
helyszíneket és a jelenlegi házszámokat is ismerik.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A reklámtábla nem köthető engedélyhez. A jogszabályok 
összekeveredtek, és ez tarthatatlan állapotot eredményez.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kb. 1 éve beterjesztette a házszámozással kapcsolatos 
javaslatát, melyet a bizottság meg is szavazott. Az utcanévtáblákat vegyék ki ebből a körből, a 
reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatosan már hozott határozatot a bizottság.   
 
Kovacsik Tamás: Az elhangzott javaslat azt tartalmazza, hogy a város saját kézben akarja 
megvalósítani ezt a felmérést. 
 
Lenkei György tag kiment. 
 
Hlavács Judit: Két külön dologról beszélünk. Nem felesleges dolog, de az itt megjelölt 2 mFt-
nak máshol is lenne helye, amit most felmérésre fordítunk. Egyébként a képviselők most 
adták le az igényeiket a hirdetőtáblákkal kapcsolatban a Beruházási Osztálynak.  
 
Rataj András: Nem mérték fel a reklámbevételt pontosan, de ez egy olyan cél, amiből a város 
bevételt szerezhetne, plusz segíthetné az Építéshatóság munkáját is. 
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Hlavács Judit: Nyilván ez az induláshoz szükséges pénzeszköz, de milyen bevételt remél a 
kft., ez még számunkra nem ismert. 
 
Balogh  György: A TESZ nevében mondja, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek. 
Rengeteg gondja volt a városnak pld. a 60 literes kukákkal kapcsolatos tájékoztatás, továbbá a 
védőnői ellátásról szóló tájékoztatás. A TESZ szempontjából szükséges lenne egy ilyen 
hirdetési hálózat. Az, hogy ez 1 évre elinduljon mindenképp javasolja, aztán a következőkben 
majd meglátják. 
 
Sápi Katalin: Ebből a saját hirdetésből viszont 1 fillér bevétel sem jön. A 
közterületfoglalásnál viszont meg lehetne nézni, hogy hányan kértek engedélyt. Ez lehetne 
egy előkészítési folyamat, amit végezhetne a kft.  
 
Rataj András: A cél lehet a saját felületek értékesítése, ebből mindenképp bevétel 
származtatható. Fontos szempont még a rendezett környezet, ami a város arculatához 
illeszkedik. 
 
Popele Julianna: Jó kezdeményezésnek tartja, ez egy eddig gazdátlan terület volt, akár az 
utcanév táblák pótlásánál is kaphat az önkormányzat segítséget a kft.-től. 
 
Csányi József: Örül a kezdeményezésnek, mind a lakosság, mind az önkormányzat tudna 
kihelyezni hirdetést. A házszámok jól láthatóságára nagyobb figyelmet kell fordítani. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-t az 
utcanév táblák, a házszám táblák, valamint a közterületi reklám és információs berendezések 
állapotának felmérésével, fejújításának és rendezésének megkezdésével, továbbá a közterületi 
reklámokból nyerhető városi bevételek lehetőségeinek kialakításával, bővítésével. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Balogh György tag távozott. 
 
12. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

• A 4-es körzet képviselőjének kérései a 2012 évi költségvetéshez. 
 
A bizottság átadja a 4. sz. körzet képviselőjének, Csányi Józsefnek előterjesztését a 
Beruházási osztályvezetőnek, a költségvetésben való beépítéshez. 
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• Széchenyi Csárda ajtajában lévő fa 
 
Kovacsik Tamás: A csárda bejáratánál lévő fa balesetveszélyes. Megegyezés született, 
miszerint a kivágott fáért cserében egy vállakozó kivágja. A művelethez kosaras autót 
kellett rendelni. A vágás során megállapítást nyert, hogy a fa belseje teljesen korhadt, 
tehát nem lehet hasznosítani, ezért a vállalkozó abbahagyta a vágást. A kosaras autót 
viszont, aki a helyszínre érkezett ki kell fizetni. Javasolja, hogy a bizottság 2011. évi 
keretéből rendezze az autó kiszállási díját, azaz a 34.290,-Ft-ot. 
 
A bizottság tagjai  5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 

 
19/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Imre 
Kálmán egyéni vállalkozó részére kifizet 34.290,-Ft-ot, az emelőkosaras tehergépkocsi 
biztosításáért. A gépjárművet a Széchenyi Csárdánál lévő balesetveszélyes  fa  
kivágásával kapcsolatban rendelte meg a környezetvédelmi előadó. 
Fedezet: a bizottság 2011. évi pénzügyi kerete. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

• Dunai hajózás 
-  

Bertáné Tarjányi Judit: Szándéknyilatkozat érkezett a dunai hajózással kapcsolatban, melyet 
ismertet, és a kivetítőn bemutat. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

20/2012.(I.23.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elviekben 
egyetért a dunai hajózás fejlesztése, az új típusú közösségi hajózási szolgáltatás 
koordinált megvalósítása tárgyában készült szándéknyilatkozatban foglaltakról való 
tárgyalással.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf.  
  
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   


