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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2012. március 26-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal 
hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Nagy Károly – nem jelezte távollétét)  
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 6 
tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot és felkéri a tagokat 
szavazzanak a napirendi pont tárgyalásáról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadja a rendkívüli ülés alábbi napirendi 
pontjának tárgyalását. 
 
Napirendi pont: Gödi Sport Egyesület kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kérelem kiosztásra került, a GSE fakivágáshoz kér a bizottságtól 
engedélyt az alsó-gödi sportpályánál létesítmény bővítése céljából. Köszönti a jelenlévő 
Mohai Gábort, aki a GSE Labdarugó Szakosztályának vezetője. 
 
Mohai Gábor (Labdarúgó Szakosztály vezetője): A GSE támogatásokhoz juthat a társasági 
adóról szóló törvény rendelkezései alapján. Ebből szeretnék a sportkoncepciót bővíteni, ehhez 
kérik, hogy a bizottság járuljon hozzá a fakivágásokhoz, mert 2 db gyepszőnyeges, vagy 2 db 
műfüves pálya létrehozását tervezik. Ez egy kb. 60-70 mFt-os beruházás. Kb. 4 -5 db fenyőfát 
és egyéb fákat szeretnének kivágni. 
 
Jakab Júlia: Pénteken tartottak helyszíni bejárást, kivetítőn bemutatja azokat a fákat, melyeket 
ki szeretnének vágatni. Összesen 44 db fáról van szó. Nem javasolja a fák ilyen mennyiségű 
kitermelését, a bizottság véleményét kéri.  
 
Mohai Gábor: Két külön helyrajzi számról beszélünk. A fejlesztésre szükség van,  a 
futópályánál rengeteg sövényt ültettek.  
 
Lenkei György: Részt vett  a bejáráson. A város érdekeit figyelembe véve támogatja a 
fejlesztést és a fakivágást. Ezek a fák nem keltik erdő, vagy egy szép park benyomását.  
A GSE elnöke ígéretet tett arra, hogy pótolva lesznek a fák a későbbiekben megépülő séta 
vagy kerékpárúton, akár fasor jelleggel. 
 
Szabó Csaba: A pótlást örömmel hallja. A terveket még nem látta a bizottság, ami a helyszínt 
és a kivágásra szánt fákat tartalmazza. Ezek láttán nagyobb biztonságban tudna a bizottság 
dönteni. A megépülő pályákból milyen bevétele lesz a városnak? 
 
Mohai Gábor: A gyepszőnyeges pályát nincs értelme bérbe adni, de a műfüvest igen. Ez még 
attól függ, hogy melyiket tudják megépíteni. 
 
Szabó Csaba: A terveket szeretné látni a fakivágásokra vonatkozóan, ezután tudná csak 
megszavazni.  
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Balogh György: Csak elvi engedélyt javasol, egyetért az előző javaslattal. Ha esetleg nem 
valósul meg a beruházás, és a fákat mégis kivágják.  
 
Hlavács Judit: Általában, ha valaki bármilyen munkára készül, akkor erről vázlat-rajz, vagy 
terv készül, ha ez a terv megvan akkor erről nyugodt szívvel dönthet a bizottság. Döntést csak 
a konkrét terv alapján lehet meghozni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Februárban bejáráson voltak, az akkor javasolt fákra, amit 
kivágni kértek, a bizottság megadta az engedélyt. A most kérelmezett  44 db fának a becsült 
értéke alacsony áron számolva kb. 3-4 mFt. A városnak ez hol térül majd meg? 
 
Mohai Gábor: Több cég társasági adójából valósul meg a város tulajdonát képező beruházás, 
mely kb. 120 mFt.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem kapott méreteket, vázlatot, rajzokat. A sporttelep hatalmas 
vonzereje, hogy egy erdő közepén van. 
 
Lengyel György: Ügyrendi javaslata, hogy vegyék le napirendről, amíg tervrajzokkal és 
pénzügyi beszámolót nem nyújtanak be a bizottsághoz. A többi látványsportról is szeretne 
információt, ami indul a pályázaton, mert itt csak a labdarúgásról volt szó. 
 
Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságon nem tehet ügyrendi 
javaslatot Lengyel György. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kérdéses terület közterület, önkormányzati terület. Idézi az ide 
vonatkozó törvényt, miszerint rendezési tervet kell készíteni. Fakivágási tervet is szükséges, 
arról, hogy milyen fa, mivel lesz pótolva. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a következő ülésre mindkét bizottsághoz terjessze be a terveket, 
amiben mind a kivágandó, a pótlásra szánt fákról és a pénzügyi tervekről. 
 
Lenkei György: A GSE mindent elkövetett a támogatások megszerzéséért, hagyjuk meg az 
embereknek ezt a jogot, hogy melyik látványszakosztály mennyi támogatást kapjon. Ők 
szedték össze a pénzeket, ők döntsék el, hogy mire költik. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
a támogatók adójukkal támogatták ezt a beruházást, ezzel a lehetőséggel élni kell. 
Azzal egyetért, hogy a terveket juttassák el a bizottság elé. 
 
Kovacsik Tamás: A terveket 3 napon belül kéri becsatolni, és ha a főépítész által kértek 
szerint csatolják, akkor rendkívüli ülésen dönt a bizottság.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   

 
 


