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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2012. február 21-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Nagy Károly tag, Lenkei György tag – 
jelezték távolmaradásukat)  
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 4 
tag jelen van. Ismerteti az ülés előtt kiosztott anyagot, mely tartalmaz az 1. napirendi ponthoz 
kiegészítést és három egyéb napirendet. Ezek közül a „szemétszállító autó közbeszerzését” 
javasolja levenni a napirendek közül, mivel nem ezt a bizottságot érinti. Javasolja levenni még 
a meghívóban szereplő 7. napirendi pontot, mert az anyag még nincs olyan állapotban, hogy 
érdemben lehessen tárgyalni. A tárgyalás sorrendre módosító javaslata, hogy elsőként az  5. 
napirendet tárgyalja a bizottság. Az alpolgármester kérésére napirend előtt szeretne egy 
tájékoztatást adni.  
Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk,  
jelezzék. 
Kenessey Zoltán: Közvilágítással kapcsolatos bejelentése van. 
Csányi József: Rozmaring utcai közvilágítás fejlesztésével kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
Bertáné Tarjányi Judit: Kossuth L. utca végén történő fakivágásokkal kapcsolatban szeretne 
tájékoztatást adni. 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Balesetveszélyes turkesztáni szilvafákkal kapcsolatban szeretne 
hozzászólni. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi  
napirendi pontok tárgyalását: 
 
1. Helyi Építési Szabályzat módosítása   
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész   
2. Tulajdonosi hozzájárulás – Távközlési optikai kábel létesítéséhez a  
    Nemeskéri Kiss Miklós úton  
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
3. Nemeskéri úti temető urnafalának építése 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     
4.GSE – tulajdonosi hozzájárulás kérése 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
5.Magasfeszültségű trafó áthelyezésének kérése 
   Előterjesztő: Szabó Csaba VKB alelnök                             
6.Városi Takarítás - 2012      
   Előterjesztő: Szabó Csaba VKB alelnök   
7. Közterületi fakivágások 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
8. „Zöldülj! Fordulj!” – kiállítás kölcsönzése 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó               
9. Egyebek: 
    - Közvilágítással kapcsolatos bejelentés (előterjesztő: Kenessey Zoltán) 
    -  Rozmaring utcai közvilágítás fejlesztése (előterjesztő: Csányi József) 
    -  Kossuth L. utca végén történő fakivágások (előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit) 
     -  Balesetveszélyes turkesztáni szilvafák (előterjesztő: Dr. Mödlingerné Kovács Éva) 
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Napirend előtt 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy rendőrségi feljelentés történt ismeretlen 
tettes ellen, mert a Marton Pékség mozgóárusítóját életveszélyesen megfenyegették. Korábbi 
ülésen már tárgyaltuk a mozgópékség működésével kapcsolatos aláírásgyűjtést. Ha jogi 
kérdés merül fel, akkor a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalja majd 
az ügyet.  
 
Kenessey Zoltán: Kiegészíti, hogy erre bizottsági és testületi döntés is volt. A feljelentésből 
kiderült, hogy személyi jogokat sért, korlátozza a pékség mozgási szabadságát. Ennek a 
maffiózó módszernek elejét kell venni, hiszen az eladónőt életveszélyesen megfenyegették.   
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Magasfeszültségű trafó áthelyezésének kérése 
 
Szabó Csaba: Egy lakó felhívta a figyelmét arra, hogy a Sellő és Regős utca saroknál egy 
trafó levételre került az oszlopról. Ha bármi vízelöntés történik, akkor az áramellátás ezen a 
területen megszűnik, az elektromos vezetékek nem tudnak működni megfelelően. 
 
Gál Imre (gödi lakos) : 2008. szept. 26-át megelőzően, amikor a Helyi Építési Szabályzat 
hatályba lépett akkor 11 pontból javaslatot tett a Quvadis Mérnöki Tervezőiroda terveihez. A 
többi bekerült ez a pont nem került be a módosítások közé. 2010. aug. 1-én Sellő és Regős 
utca sarkán egy 6 méter magas oszlopon állt. Az árvízvédelmi területek az I-II-es jellel jelölt 
területen vannak, ahol a  kb. 1500-2000 lakos él. A terület a Quadis által árvízvédelmi 
területnek lett nyilvánítva. A földre való letétele jogszabály szerint történt, mert a Quvadis 
által leírtak szerint megfelelő volt az EU-konformnak. Ez általánosságban igaz, de ezen a 
területen az árvízveszély igen magas. A HÉSZ 69. §. 35. 36., 40 és 43. pontjai lennének azok, 
ahol meg kellene határozni - egyéb szövegváltoztatás nélkül -, hogy ezeken a területeken a gát 
tetőszint feletti térszintekre helyezhető csak el az ilyen jellegű tárgy. Közműegyeztetést 
végeznek minden olyan esetben, ahol műtárgyat helyeznek el, az összes érdekelt félnek, 
akinek a helyszínen bármilyen jellegű műtárgya van, jóvá kell hagyni.  
 
Balogh György tag megérkezett. 
 
Ha korábban a közműegyeztetés megtörtént, akkor itt a hivatalban erről jegyzőkönyvnek kell 
lennie. Ha a szolgáltató nem végzett egyeztetést, akkor perelhető lenne. Ezen a veszélyeztetett 
területen van még két téma a trafón kívül. A Sellő és a Hunyadi utcák sarkán 
szennyvízátemelő működik, ami a 80-as évek előtt épült. Gyűjtővezetéken keresztül érkezik a  
szennyvíz a Göd-Újtelepről. Az említett vezetékhálózatról, a középfeszültségről kapja a 
MOBA szennyvízátemelő is a tápegységét, a kapcsolási rendszere szintén az említett trafóban 
van. A harmadik téma a távközlési hálózat, ami két szolgáltatót érintett, az összes 
kapcsolószekrényük szintén talajszinten van. A középfeszültségű trafóval kapcsolatban még 
elmondja, hogy ezek korábban lekapcsolhatók voltak, de a változás megtörténte óta fixen van 
felkötve a három fázis, vagyis ha bármi történne, akkor azonnal intézkedés csak a másik 
főkapcsolónál, ami a Pennynél található kapcsolható le. Hivatalos forrásból megtudta az 
árvízszinteket, melyeket felsorol. 2002. augusztusában már a 2-es utat is le kellett zárni a 
Duna szintjének emelkedése miatt, legutoljára 2006-ban volt igen magas vízszintemelkedés.  
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Kádár Zsuzsanna (Beruházási ügyintéző): A felvetett problémára az a véleménye, hogy az 
ELMŰ-től kell kérni és a többi szolgáltatótól a hozzájárulásokat. Tehát az önkormányzatnál 
az említett jegyzőkönyvek nem lehetnek. Felkéri Gál Imrét, hogy ilyet sehol ne mondjon, 
hiszen a hivatalban minden engedélyeztetési eljárás pontosan követve és adminisztrálva van. 
Szigorú eljárási rend van, ahol az összes szolgáltató megadja a maga állásfoglalását az 
elhelyezéssel kapcsolatban. A hatósági eljárási része már az ELMŰ-re tartozik. A hivatalban 
az összes engedély, vagy vélemény megtalálható. Ezt a trafóház elhelyezést az ELMŰ 
véleményezte. Nyilván tudták, hogy II. sz. árvízvédelmi terület. Telefonon már egyeztette a 
kérdést az ELMŰ-vel, feltette a Gál úr által ismertetett kérdéseket. Azt a választ kapta, hogy 
azon a területen vannak a trafótól mélyebben fekvő ingatlanok is. A víz és a gáttörés esetén 
igen hosszú idő telik el, amikor már a gyanú árnyéka egy elöntésről felmerülhet, akkor 
azonnal kikapcsolják az áramot. Vannak sokkal mélyebben fekvő ingatlanok, pincék. 
Szakmailag nincs megalapozva véleménye szerint ez a probléma. Véleménye szerint az 
elhelyezést szakmailag megfelelőnek tartja. A határozati javaslat előtt várjuk meg a pontos 
ELMŰ állásfoglalást, hiszen ők a szakmailag kompetensek. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
MOBA átemelőnél sokkal mélyebben fekszik egy másik átemelő, aminek a 
kapcsolószekrénye is ott van, még soha semmilyen probléma nem volt ezzel kapcsolatban. 
 
Szabó Csaba: Korábban tartalmazta a HÉSZ azt a kitételt, hogy ez árvízveszélyes szakasz? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. Véleménye szerint a gátszakadás okozhat gondot. A HÉSZ-t az 
ELMŰ, és a vízügyi hatóság is véleményezte, nem tettek módosító javaslatot. Határozati 
javaslata, hogy tegyük függővé a kérdést az ELMŰ állásfoglalásától. A HÉSZ-t egyébként 
még kétszer módosították.  
 
Szabó Csaba tag kiment.  
 
Kovacsik Tamás: Az ötleteket köszöni a vendégnek a bizottság felkéri a hivatal jelenlévő 
dolgozóit, hogy az ELMŰ állásfoglalását kérjék meg e tárgyban.  
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2012.(II.21.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Kádár Zsuzsanna beruházási ügyintézőt, hogy a Sellő utca – Regős utca 
kereszteződésénél elhelyezett trafó állomás ügyében a mai bizottsági ülésen felvetett 
kérdésekben kérjen az ELMŰ-től állásfoglalást. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kádár Zsuzsanna beruházási  ügyintéző 
 
2. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat módosítása   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Göd-Újtelepen a munkásszállónál két szóval történő kiegészítését 
javasolja „egészségügyi és oktatási létesítmények” megjelölés is szerepeljen, mert ez esetben 
a tulajdonosok könnyebben pályázhatnak. A másik javaslata az, hogy a 6603 sz. ingatlan 
besorolását új övezetbe átsorolni, vagy a strandhoz csatolni. A Pólus Palace Hotel csődben 
van és ez a stranddal szemben található értékes terület, ami a hotel kerítésén belül van, 
tisztázatlan terület. A Beruházási Osztálytól is kapott közvetlenül az ülés előtt javaslatot. 
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Ezeket még át kell néznie. Az Építéshatósággal a lakóterület sűrítésében nem jutottak azonos 
álláspontra, ezért kéri a bizottság állásfoglalását.  
 
Iványi Andrea : Egy rendeltetési egység 280-550 m2 között van. A beépíthetőség is 
ugyanezen határok között mozog. Ha az 550 m2 alatt van a telekméret, akkor ide még egy 
házat építhetnének. Ha életbelép ez a jelenlegi javaslat, akkor ez nem megvalósítható. Az 
Építéshatóság javaslata az, hogy  530-550 m2 legyen egy rendeltetési egység és 25 %-os a 
beépítettség.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem híve a sűrű beépítésnek, de ezzel a magyarázattal 
elfogadni javasolja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ezzel kapcsolatos érvei: A családoknak a szociálpolitikai támogatás 
miatt volt szükségük erre a beépíthetőségre. A két rendeltetési egység ezekkel a számokkal 
azt a veszélyt tartogatja, hogy az ingatlanfejlesztők piaca bővül. A családoknak viszont külön 
lépcsővel engedi a beépítést, így megengedi a normális lakhatást, és az ingatlanfejlesztők  
kizárhatók. A 25 %-os beépítési lehetőséget igen sűrűnek tartja, akkor két különálló ingatlan 
keletkezik, így két lakás lesz értékesíthető. 
 
Iványi Andrea: Akkor meg lehetne engedni a tetőtérben, a már meglévő épületnél, így nem 
lenne a 25 %-os beépítettség sűrű. Ez a módosító javaslatuk egy 20 méteres sávot érint csak.  
 
Kovacsik Tamás: De akkor az ott lakók száma akár meg is duplázódhat.  
 
Iványi Andrea: Így gyakorlatilag egy max. 110 m2 körüli ház építhető. Ez nem okoz nagy 
sűrűsödést, pár konkrét m2-ről van szó.  
 
Csányi József: Beszűkülnek a területek, ezért a szomszédok közti viták sora alakul majd ki.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Máshogy közelítik meg a problémát, ő a város érdekeit nézi, az 
Építéshatóság az építtetők érdekeit veszi figyelembe elsősorban. A két rendeltetést nem 
javasolja, pontosan az ingatlanberuházók miatt.  
 
Balogh György: Két egységnél külső lépcsőházzal a lakások jobban értékesíthetőek. 
Megindulhatna a kétlakásos társasházak értékesítése.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak külön – külön: 
- a 25 %-os beépítésre: 4 „nem, 1 „tartózkodás” szavazati arány.  
- HÉSZ 14. §. 1/C. pontjának módosítására, amit az Építéshatóság javasolt, vagyis az 530 m2-
ra való csökkentését, aki támogatja: 0 „igen”, 2 „tartózkodás”, 3 „nem”. 
 
Kovacsik Tamás javaslata: A Szabályozási Terv módosító javaslatainál a 14.) pontban, a 053-
as táblában, „ha valamennyi tulajdonos kéri” – szövegrészt javasolja törölni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy egyszerűsített és rendes véleményeztetési eljárás van. 
Beérkezett árajánlatok közül jelentős költségkülönbség van, az egyszerűsített eljárás jóval 
olcsóbb. A 053-as táblánál a tulajdonosok által adott nyilatkozatokat csatolta, itt igen furcsa  
helyzet adódott, mert egyes tulajdonosok kérték a belterületbe vonást, de egy tulajdonos nem.  
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Kovacsik Tamás: Nem lehet meggátolni a gazdasági tevékenységeket egy szomszéd vita 
miatt. Továbbra is fenntartja előző javaslatát.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy külön-külön szavazzanak a módosító javaslatokról. 
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága törlésre 
javasolja a főépítész 2012. február 15-én kelt előterjesztésében szereplő és a Szabályozási 
Terv módosítására vonatkozó javaslatainak 14. pontjában található, a 053-as táblát 
érintő területnél a szövegrészből „ha valamennyi tulajdonos kéri” szövegrészt. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításánál a  6603. hrsz. 
ingatlannál új övezeti kialakítását. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításánál a  6324/2. 
hrsz. ingatlannál új övezeti kialakítását. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Beruházási Osztály javasolja a HÉSZ 69. §. –át érintően a 
karbantartási sáv csökkentését 6 méterről 3 méterre. 
  
Kádár Zsuzsanna: Megnézte a 6 métert, amire a jogszabályok hivatkoznak. Az Ilka patakot  
vette figyelembe. A kormányrendelet 3 méter távolságot ír elő, a hatóságokat is megkérdezte, 
akik azt mondták,hogy nem indokolt a 6 méter. Ezért javasolják ezt a módosítást.  
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A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a HÉSZ 69.§. felszíni vízelvezetés – árvízvédelem fejezetének 28 §. B.) 
pontjában a vízfolyások mentén biztosítandó karbantartási sávot 6 méterről 3 méterre 
csökkenteni. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Felkéri a tagokat, hogy a napirendi pont elején elhangzott Göd-
Újtelepen lévő munkásszállóval kapcsolatos módosításról is szavazzanak.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

26/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a főépítész 2012. február 15-én kelt előterjesztésében szereplő Szabályozási 
Terv módosító javaslatainál a Göd- Újtelepen lévő munkásszállónál a kiegészítést, mely 
szerint  „egészségügyi és oktatási létesítmények” megjelölés is szerepeljen 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
Hlavács Judit: Az 50-es táblánál csak II.29-i határidő után lehet dönteni? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a bizottság tagjait, hogy az elhangzott módosításokkal együtt 
szavazzanak a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatairól.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja: 
 
I.  a város Szabályozási Tervének módosítását az alábbiakban: 
 

1) Bócsai munkásszálló javítását a TSZT-hez.  
2) Csomád melletti tanya Mk2 övezeti besorolást kapjon. 
3) Öregfutó út melletti Lke új övezeti besorolást kapjon. 
4) Rómaiak útja melletti Lke 4 új övezeti besorolást kapjon. 
5) Temető védősávja módosítandó  
6) Véderdőt bekottázandó 
7) A Szeder utcai sorházakra új övezeti besorolást.  
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8) A Nemeskéri Kúria műemléki környezete javítandó. 
9) Az északi, elfogadott SZT feltüntetése 
10) Kincsem előtti üzletsor Vk1-be átsorolandó  
11) Ilka csárda és környéke Lke 10 övezetbe sorolandó 
12) A kiemelten érzékeny vízvédelmi terület pontosítása 
13) 50-es tábla közbülső útja törölhető, ha valamennyi tulajdonos kéri. Az érintett tulajdonosok a 

HÉSZ módosításról írásbeli tájékoztatást kaptak, a határidő 2012. 02. 29. 
14) 053-as táblában (Perico mögött) gazdasági terület kijelölése. 
15) Jegenye utcai 2 telek kialakítása, ha az erdészeti hatóság hozzájárul.  
16) A 6603. hrsz. és 6324/2. hrsz. ingatlanokra új övezet kialakítása. 

 
II. a Helyi Építési Szabályzat módosításánál a bizottság elfogadta a főépítész 2012. február 21-i 
VKB ülésre csatolt táblázatban foglalt módosító javaslatait, az alábbi kiegészítésekkel: 

- nem javasolja a bizottság a 14. §. megváltoztatását (A bizottság az ülésen 2 
„tartózkodás és 3 „nem” szavazati aránnyal döntött) 

- Javasolja a HÉSZ 69.§. felszíni vízelvezetés – árvízvédelem fejezetének 28 §. B.) 
pontjában a vízfolyások mentén biztosítandó karbantartási sávot 6 méterről 3 
méterre csökkenteni. 

- Javasolja a Göd – Újtelep KSZ övezetében  elhelyezhető épületeket  egészségügyi-, 
oktatási-, valamint ezeket  kiegészítő funkcióval kiegészíteni.  

- A 6603. hrsz. és 6324/2. hrsz. ingatlanokra új övezet kialakítása. 
- A bizottság javasolja, hogy a másodrendű árvízvonal és a Duna közti területen lévő 

transzformátorok tekintetében az ELMŰ javaslatát ajánlja elfogadásra.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a Búzaszem iskolával kapcsolatos lakossági megkereséseket és az 
ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Elmondja, hogy az iskola építése kapcsán három lakossági 
fórum volt. Az iskola és az önkormányzat is megtett minden olyan lépést, ami a lakosság 
érdekeit figyelembe veszi, mint pld. járdaépítés, KRESZ-táblák kihelyezése, az út 
megtervezése. A lakókkal tisztázódtak a dolgok, de tegnapi információk szerint a környék két  
lakója kormányhivatalhoz fordultak azzal, hogy az önkormányzat nem foglalkozik a 
problémájukkal. Ez elfogadhatatlan, hiszen mind az iskola mind az önkormányzat elkövetett 
mindent a problémák elkerülése érdekében, érthetetlen a hozzáállásuk. 
 
 
3. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás távközlési optikai kábel létesítéséhez a 
Nemeskéri Kiss Miklós úton 
 
Popele Julianna: Tavaly a bizottság és a Képviselő-testület is határozatot hozott e tárgyban. A 
a Rómaiak útjánál a korábbi beruházást végül is nem valósították meg. Most kerestek egy új 
csatlakozási lehetőséget. A tavaly meghatározott  hozzájárulás emiatt módosul, új tervezőt 
bíztak meg a tervezéssel. A nyomvonal a Nemeskéri úton változatlanul nem a lakóterületen, 
hanem egy közterületen lenne.  
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A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

28/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Képviselő- testület jóváhagyja, hogy a 
 
Magyar Telekom Nyrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadását a „Göd HOST -  
T.Mobil torony optikai összeköttetés” tárgyú beruházás megvalósításához a 1828 hrsz –
ú, kivett közterület besorolású, önkormányzati tulajdonú Nemeskéri-Kiss Miklós útnak 
a Rómaiak útja (hrsz:1831) – T.Mobil torony (hrsz:1827/39) közé eső területén. 
 
Az igénybevett terület kártalanításáért a Magyar Telekom Nyrt. által fizetendő összeget 
(1250 Ft/m + Áfa) 487.500.-Ft + Áfa összegben határozza meg.  
 
Ezzel egyidejűleg  a 36/2011. (III. 22.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 60 nap 
 

 
4. napirendi pont:  Nemeskéri Kiss Miklós úti temető urnafalának építése 
 
Kovacsik Tamás: A Képviselő-testület vállalta, hogy a 2012. évi költségvetésben szerepelteti 
az urnafal építés költségeit. Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgatóval is egyeztettek, árajánlatokat 
kértek be a munkákra. Ha ez elkészül, akkor mind a terveket, mind az árajánlatokat 
bemutatják a bizottságnak. A kiosztott anyagban találhatóak a tervrajzok. Javasolja az ott 
szereplő változat megépítését. Több javaslat érkezett az elhelyezést illetően. Iványi Andrea 
részéről felmerült az az ötlet, hogy mindkét oldalról rekeszek legyenek. A polgármester Úr is 
javasolt egy elrendezési módot, miszerint a kerítésre merőlegesen épüljön az urnafal. 
Az első lépésben a tereprendezés történne meg , kialakítanának 180 db dupla urnahelyet, ez 
hosszabb időre megoldaná a temetkezés problémáját. Később kisebb méretű urnafalakat 
lehetne építeni a  Jácint és a Pesti úti temetőknél is. A 2012. évi költségvetésbe betervezendő 
konkrét összeg 10 mFt lenne, melyről egyeztettek és a költségvetés tartalékában célzottan 
félre tudja tenni az önkormányzat, amikor a tervek és a kész koncepciók elkészülnek.  
Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, 
hogy a 10 mFt kerüljön be a 2012. évi költségvetésben.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kivetítőn bemutatja a megépítendő urnafal helyét.  
 
Popele Julianna: Elmondja, hogy hosszan beszéltek a témáról. Az első javaslat az volt, hogy 
az urnafalat az önkormányzati telkek felől építsék meg, de ezt a javaslatot elvetették. 30 
méteres védősávot is kell biztosítani, ahol koporsós temetést nem lehet megvalósítani, viszont 
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urnafal létesíthető. Fasorral, örökzölddel választanánk el a 15 méteres sáv meghagyásával, 
hogy ez a Dunára merőlegesen, vagy más elhelyezéssel, erről dönthet a bizottság. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A temetőrendeletet korábban elfogadták. A kerítés dolgot mindenképp 
meg kell oldani, még a telek értékesítések előtt. A temetőrendeletet majd módosítani kell. 
 
Balogh György: Ezzel kapcsolatban két alapvető probléma merült fel. Felül kellene vizsgálni, 
annak a lehetőségét, hogy a földbe temessenek urnát.  
 
Kovacsik Tamás: A rendelet-módosításban erre tehetünk javaslatot, ami azt ösztönzi, hogy ne 
a földbe, hanem az urnafalba temetkezzenek. Elmondja a határozati javaslatot.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a 2012. évi költségvetésben 10 mFt-ot 
terveztessen be a Nemeskéri úti temető urnafalának építésére a 198/2011.(X.26.) sz. Ök 
határozat alapján. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: GSE – tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 
Kovacsik Tamás: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó készítette az előterjesztést. A javaslata 
az és szerinte is jó észrevétel, hogy az egyesületnek az erdészeti hatósághoz kell fordulnia a 
munkálatokhoz szükséges engedélyek ügyében. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Korábbi javaslata és most is az, hogy ne az erdei duplakapun 
nyissanak a teherautóknak utat. Véleménye szerint szükségesek a mérések. Javasolja, hogy a 
kerítés vonaláig adja meg a bizottság a hozzájárulást.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
30/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Gödi Sport 
Egyesületnek megadja a tulajdonosi hozzájárulást dr. Horváth László GSE elnök 2012. február 
6-án kelt beadványában szereplő munkálatok elvégzéséhez az alsógödi sportpálya kerítésén 
belüli területre.  
A bizottság felhívja a GSE elnökének figyelmét, hogy az illetékes erdészeti hatóságtól szerezze be 
a munkálatok elvégzéséhez szükséges engedélyeket.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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6. napirendi pont: Városi Takarítás - 2012  
 
Szabó Csaba: Kéri a képviselők segítségét, jelezzék azokat a pontokat, ahol szükségesnek 
vélik a takarítást. Fényképfelvételeket mutat a 2011-es takarításról, azokról a helyekről, ahol 
különösen nagy mennyiségű szemét található. Nagy szükség lesz a külterületek takarítására.  
Piarista iskola igazgatójával megbeszélték, hogy 200 gyermek jönne takarítani a városban, a 
munka kijelölését az önkormányzattól várják.  
 
Kovacsik Tamás: A Duna partszakaszain a Szakáts-kerttől felsőgödig segíthetnének a 
gyermekek. 
 
Szabó Csaba: A környezetvédelmi előadótól kérdezi, hogy a témával kapcsolatos pályázatokat 
figyelte-e? 
 
Jakab Júlia: Tavaly adminisztrációs okból lemaradtunk, idén még nem írtak ki pályázatot.  
 
Szabó Csaba: A városi takarítás dátuma még nincs eldöntve. 
 
Kovacsik Tamás: A Duna-partot még márciusban kellene kitakarítani.  
 
Szabó Csaba: Márc. 31., szombatot javasolja. 
 
Csányi József: A nagy mennyiségű szemét miatt javasolja, hogy fel kellene kérni valakit, aki 
önrakodó géppel tud részt venni a takarításon.  
 
Szabó Csaba: Segítséget tud majd kérni, már tavaly is igénybe vették valaki segítségét, több 
ilyen felajánlás volt.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
31/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megbízza Szabó 
Csaba VKB alelnököt, hogy a 2012. március 31-én rendezendő városi takarítási akciót 
megszervezze és a szervezésben teljeskörűen eljárjon. A szervezés folytán felmerülő költségek 
kifizetésére, szigorú elszámolás mellett előlegként 200.000,-Ft-ot a pénztárból felvehessen.  
Forrás: a 2012. évi költségvetésben szereplő „környezetvédelmi feladatok ellátása” keret. 
   
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Szabó Csaba VKB alelnök 
 
 
7. napirendi pont: Közterületi fakivágások 
 
 

• Városi Közlekedési Kft. – kérelme 
 

Jakab Júlia: A Városi Közlekedési Kft. kérelmezte a buszközlekedést akadályozó és az 
úttestre benyúló ágak levágását a Vadvirág, Petőfi és Vasvári P. utcákban.  
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A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
32/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja megrendelni az 
önkormányzat közterületi gallyazások elvégzésére szerződött partnerétől a Vadvirág u.; 
Petőfi S. u. és a Vasvári Pál utcákon az útszelvénybe nyúló gallyak eltávolítását. A 
munkálatok elvégzésének költsége 180.000,-Ft. 

Forrás: 2012. évi költségvetés - környezetvédelmi feladatok ellátása kerete. 

Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 

• ELM Ű hálózat zavartalan működése miatt elvégzett gallyazások 
 
Popele Júlianna: Levelet írt az ELMŰ-nek, hogy vizsgálják felül a hálózatot, mert a gallyazást 
elvégezték és mégis áramkimaradások vannak. Ma reggel letöltötte az ELMŰ szolgáltatási 
szabályzatát. Ebben benne van a javításra vonatkozóan, hogy az ELMŰ a gyalogátkelőknél 48 
órán belül, egyéb hálózati hiba esetén 8 és 14 napot jelöl meg. Az, hogy valahol 5 napja nincs 
áram a szabályzat szerint elfogadható. A hivatal mindent megtesz a bejelentésekkel 
kapcsolatban.  

 
Jakab Júlia: Az előterjesztésben felsorolt utcákban elvégezték a gallyazást, dr. Mödlingerné 
Kovács Évával helyszíni bejáráson ellenőrizték is. Javasolja a 908 eFt-os vállalkozói díj 
kifizetését.  
 
Kovacsik Tamás: A 2012. évi költségvetésbe 3 mFt-ot tervezett be az önkormányzat, ebből 
most 908 ezer forintot kellene kifizetni. A többi munkákra még elég lesz a fennmaradó 
összeg? 
 
Jakab Júlia: Igen, éves terv alapján történik a munka és a kifizetés. 
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
33/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  Muszkatal 
Tamás vállalkozónak, az ELMŰ hálózat működését zavaró gallyazási munkák 
elvégzéséért 908.000.-Ft díj kifizetését javasolja, valamint megbízza a munkálatok 
folytatásával a vegetációs idő kezdetéig max. 2012. április 1-ig. 
Forrás: 2012. évi költségvetés - környezetvédelmi feladatok ellátása keret. 

 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
 



 28 

 
• Zengő Péterné (Göd, Madách u. 45.)  - kérelme 

 
Jakab Júlia: Korábbi ülésen tárgyaltuk Zengő Péterné kérelmét. Az ügyben álláspontja nem 
egyezik dr. Mödlingerné Kovács Éváéval. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.  
 
A bizottság 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
34/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Zengő 
Péterné 2132 Göd, Madách u. 45. sz. alatti lakos kérelmére engedélyezi az ingatlan előtti 
2 db fa kivágását pótlási kötelezettség terhe mellett. A bizottság felkéri Jakab Júlia 
környezetvédelmi előadót, hogy a fapótlásra tegyen javaslatot a kérelmezőnek. 
 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
8. napirendi pont: „Zöldülj! Fordulj!” – kiállítás kölcsönzése   
 
Jakab Júlia: Az előterjesztést elkészítette, mégsem került be az anyagba. Ismerteti és kiosztja 
az előterjesztést. Korábbi bizottsági üléseken is elhangzott, hogy mennyire fontos az iskolás 
korosztály környezeti nevelése. Ezzel kapcsolatban két hétig lenne egy kiállítás a József Attila 
Művelődési Házban. A kiállítás költsége 110 eFt. Az egyéb információk a 
www.zolduljfordulj.eu honlapon megtalálhatók.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bérbe veszi 2012. március 19-30. 
között a „Zöldülj! Fordulj!” kiállítást a KÖRÖSÖK V ÖLGYE NATÚRPARK 
EGYESÜLET-t ől, szállítással és berendezéssel együtt 75.000 Ft-ért. Megrendeli továbbá 
a kiállításhoz csatlakozó szemléletformáló, illetve foglalkoztató füzeteket 35.000 Ft 
értékben. 

Forrás: 2012. évi költségvetés - környezetvédelmi feladatok ellátása keret 

 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
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9. napirendi pont: EGYEBEK 
 
• Széchenyi Csárda üzemeltetése 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az ülés előtt kiosztásra került előterjesztést. A Zöld Öböl Kft., 
mint üzemeltető kérelemmel fordult a városvezetéshez. Hamarosan lejár a szerződésük, a 
bérlők a működtetést télen – nyáron végzik. A vendéglő problémamentesen működik. A 
kerthelyiség fölé rendezvények megtartása érdekében szeretnének egy mobil tetőt felállítani, 
amit tavasztól őszig használhatnak. Ezt megterveztetik és a terveket a bizottság elé terjesztik. 
Ezt abban az esetben teszik, ha a szerződésük meghosszabbításra kerül. A konyhájukat is 
szeretnék felújítani, fejleszteni. Ha az üzemeltetési szerződést nem hosszabbítják meg, akkor 
nem végeznék el a tervezett beruházásokat. A következő ciklus végéig javasolta a 
Polgármester Úr a szerződés meghosszabbítását. Akkor a járda és raktárépületeket is 
felújítanák, valamit az előzőekben említett dolgokat. Az önkormányzat 7 évre 
meghosszabbíthatná a szerződésüket. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Duna-felőli homlokzathoz nem javasolj hozzáépíteni. Meg kell 
nézni, hogy engedélyköteles-e az árnyékolástechnikai berendezés.  
 
Kovacsik Tamás: Az önkormányzat által engedélyezett dolgokat szeretnék az üzemeltetők 
végrehajtani.  
 
Csányi József: Támogatja az elhangzott javaslatot. A kerti bútorzat, ami ott látható igen 
kultúráltan van tartva.  
 
Hlavács Judit: A szerződés hosszabbítást támogatja, de a beépítésre vonatkozóan tisztázni kell 
a kérdéseket.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a címzetes főjegyzőt, hogy a Zöld Öböl Kft.  Széchenyi Csárda üzemeltetésével 
kapcsolatos szerződés 7 éves hosszabbításáról a szerződés-tervezetet terjessze a 
Képviselő-testület elé.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 

 
• Parkolás rendjéről, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 32/2009.(X.22.) 

sz. Ök rendelet módosítása 
 

Bertáné Tarjányi Judit: A rendelet-tervezet arról szól, hogy a Rákóczi úti óvodára is 
kiterjedne az 50 %-os kedvezmény.  
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A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a 32/2009.(X.22.) sz. Ök rendelet 2. sz. mellékletének kiegészítését a Kastély 
Központi Óvoda Rákóczi úti tagintézményeivel. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határid ő: 2012. február 29. 
 

• Rozmaring utcai közvilágítás fejlesztése  
 

Csányi József: A Rozmaring utcai közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy több éve 
szerepel a költségvetésben és most kiderült, hogy nincs rá pénz. Az elmúlt napokban az 
utcában található  játszótérnél megtámadtak valakit a sötétben. Feltétlenül szükséges lenne két 
vagy három villanyoszlop elhelyezése. Kéri, hogy ez az összeg kerüljön betervezésre.  
A másik probléma, amiről már többször tájékoztatta a bizottságot az a Dózsa György u. 
Harang u. kereszteződésében található árokrendszer korszerűsítése. A korábbi tervek alapján  
600 eFt-os költséggel a csapadékvíz-elvezetés megoldható lett volna. 
 
Popele Julianna: Minden költségvetési javaslatot, minden igényt leadott. Az, hogy a végleges 
költségvetésbe nem került be, nyilván az az oka, hogy nincs megfelelő keret. Tavaly bekerült, 
de zárolásra került az egész keret. E miatt maradt el. A Beruházási Osztály idén is megtette a 
javaslatát a költségvetés tervezésekor. Véleménye szerint a tavalyi pénzmaradvány keretéből, 
esetleg a környezetvédelmi alapból fedezhető lehetne ez az összeg. Az ülés után ezt 
megnézik.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 
38/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a 2012. évi költségvetésben a 2011. évi 
pénzmaradvány terhére -  a 2011. évi költségvetésben szerepeltetett összegben - a Rozmaring 
utcai közvilágítás fejlesztésére biztosítson keretet.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Forró Gábor PEKJB elnök 
   

39/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a 2012. évi költségvetés „Környezetvédelmi 
alap” sorában 600 eFt-ot különítsen el a Dózsa György út – Harang utca vízelvezetési 
problémáinak megoldására.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Forró Gábor PEKJB elnök 
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• Kossuth utcai fakivágások 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kossuth utcai fakivágások problémáját ismerteti. A Gödi Körképben 
ezzel kapcsolatos cikket kellene közzé tenni.  
Javasolja, hogy ismeretlen tettes ellen tegyen a hivatal feljelentést.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a főépítészt, hogy a következő bizottsági ülésre készítsen írásbeli 
előterjesztést az ügyről. 
 

• Balesetveszélyes turkesztáni szilvafák 
 

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Nemeskéri kiserdő Alagút utcai oldalán kb. 20 cm 
vastagságú turkesztáni szilva burjánzik feleslegesen. Ennek kivágását javasolja.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

40/2012.(II.21.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
az erdőgazdálkodást végző Településellátó Szervezetet, hogy az Alagút utca Északi 
oldalán a Nemeskéri kiserdőt határoló turkesztáni szilva fasor ritkítása céljából kérjen 
engedélyt azt erdészeti hatóságtól a balesetveszélyes fák eltávolítására.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató  
 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 

Kmf.  
  
 
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   


