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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2012. április 18-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lenkei György – jelezte, hogy később jön)  
 
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 6 
tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az ülés előtt kiosztott 
anyagokat, melyek a 6. és 11. napirendi ponthoz kapcsolódnak és 4 előterjesztést, amik az 
Egyebek napirendi ponthoz tartoznak.  
A sorrendiségre módosító javaslata, hogy elsőként a bizottság a meghívó szerinti 11. 
napirendi pontot tárgyalja, tekintettel a meghívott vendégekre. Ezután javasolja a meghívóban 
szereplő 6. napirendi pontot tárgyalni, hogy a Közterület-felügyelet munkába tudjon állni. Ezt 
követően javasolja, hogy a bizottság a meghívó szerinti 4., majd 2. napirendi pontokat 
tárgyalja.  
Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk,  
jelezzék. 
 
Szabó Csaba: A „Városi Takarítás” program pénzügyi beszámolóját szeretné bemutatni és 
határozatot módosítani. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Májusfa állítással kapcsolatban szeretne tulajdonosi 
hozzájárulást kérni. 
 
Jakab Júlia: Közterületi gallyazásokkal kapcsolatban szeretne napirendi pontot felvetetni. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.  BME – Városrendezési Hatástanulmány   
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
2.  Városrendezési Hatástanulmány 073/7-11. hrsz.   
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                     
3.  Felsőgödi Duna-parti gát kőburkolatának felülvizsgálata  
    Előterjesztő: Szabó Csaba VKB alelnök       
4. GSE elnökének  határozatmódosítási kérelme 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Horváth László GSE elnöke   
5.  Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
    - kérelme a Madarak és Fák Napi rendezvényre     
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
6. Kamerák és figyelmeztető táblák elhelyezése az OVIT mögötti földúton   
     Előterjesztő: Kovács László Közterület-felügyelet vezetője    
7. dr. Szenderffy Attiláné – kérelme 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök      
8. Volánbusz Zrt. gallyazási kérelme 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó     
9.  Madarak és Fák Napja - újrahasznosítási pályázat kiírása általános  
     iskolások részére 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó     
10.Komposztálókeretek beszerzése 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó     
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11. Lánchíd utca lakóinak kérelme 
      Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó      
12. Egyebek: 
       - Temetők térinformatikai rendszerének költségei 
          Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
       - Magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló betonburkolatú járdaépítés  
          költségviselésének módosítása 
          Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
        - Gödi Kerékpárút felújítása 
          Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
        - Támogatási kérelmek elbírálása 
          Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
        - Marton István – hatósági szerződés módosítási kérelme 
          Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
         - Közterületi gallyazások 
           Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
         - 26/2011.(II.16.) sz. VKB határozatok 
            Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
          - Játszóterek takarítása  
            Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Lánchíd utca lakóinak kérelme 
 
Jakab Júlia: A Lánchíd utcában tavaly tavasszal engedélyezte a bizottság sövénysáv ültetését. 
Akkor helyszíni szemlét tartottak Lévay Zoltán közlekedési szakértő kollegával, így 
figyelembe vették a közlekedési szempontokat, a beláthatóságot, a  gyalogosok forgalmát, a 
bekanyarodást, sőt még az ingatlannal szemközti ház autókihajtását is. Ez alapján állapították 
meg a sövény ültetésének helyét. A növények centire pontosan oda lettek ültetve, ahová 
kérték. Most megállapították, hogy ha a sövénysor nem lenne ott, akkor lenne 
balesetveszélyes, mert a helyükön autók parkolnának, akkor a gyalogosok nagyobb veszélybe 
lennének.  
 
Fornay Veronika (Lánchíd utcai lakos): Mindenki az úton közlekedik, télen igen jeges, 
visszacsúsznak az autók, állandó parkolónak sosem használták az ingatlan előtti területet. A 
rézsűre nem tudnak állni, egy hely van, ahová le lehet parkolni. A szabályok be vannak tartva, 
de sajnos a parkolási lehetőség ezzel nincs megoldva.  
 
Kovacsik Tamás: A gyalogosforgalom biztosítva van. 
 
Jakab Júlia: A közterületen növényültetéshez engedélyeket kell kérni és ezt megtették. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem az építkezők teherautóira kell figyelemmel lenni ebben az 
esetben. Nagy valószínűséggel a gépjárműforgalom csökkenni fog, tekintettel a jelentős 
benzináremelésre. Nem javasolja a korábbi határozat módosítását, hanem a kérelem 
elutasítását. 
 
Kenessey Zoltán: Balesetveszély szempontjából véleménye szerint a járdát kellene 
kialakítani. 
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Lenkei György tag megérkezett. 
 
Balogh György: A sövényültetést nem tiltja a rendelet.  
 
Kovacsik Tamás: A tulajdonos szabályszerűen járt el. Az eljárás és a hozzájárulás is 
szabályos volt, nem javasolja a korábbi eljárás visszavonását.  
 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

62/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja a 
Lánchíd utcában, közterületen lévő sövénytelepítés elleni beadványt aláírók kérelmét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Kovacsik Tamás megköszöni a napirendi ponthoz érkező vendégnek a részvételt. 
 
 
2. napirendi pont: Kamerák és figyelmeztető táblák elhelyezése az OVIT mögötti földúton 
 
Kovács László (Közterület-felügyelet vezetője): Tervezik, hogy az OVIT mögötti területen, - 
ahol a legtöbb illegális szemétlerakás - térfigyelő kamerákat helyeznének el. Ezt az utat 
három irányból lehet megközelíteni. Javasolja továbbá a „kamerával megfigyelt terület” tábla 
kihelyezését. Az OVIT főbejáratához is ilyet szeretnének kitenni, továbbá a 2/a út felőli 
lejáratnál. Felvette a kapcsolatot a MAVIL-lal és az ELMŰ-vel, hogy a villanyoszlopokon 
kihelyezhessék ezeket a táblákat. Megbeszélést folytatott több, az ügyben illetékes emberrel, 
és valószínűleg megadják az engedélyeket a 4 db kamera felszerelésére és a 3 db oszlop 
letételére. Az előterjesztés tartalmazza a költségekre vonatkozó árajánlatot, mely összesen 
bruttó 58.763,-Ft. A rendszer fejleszthető, a későbbiekben képeket is lehet készíteni. Ha a 
bizottság fedezné az anyagköltséget, az ELMŰ-től megkapnák az engedélyt, akkor a 
Közterület-felügyelet dolgozói a felszereléseket és a munkálatokat díjmentesen elvégeznék.  
 
Szabó Csaba: Korábban ezt a megoldást támogatta a Környezetvédelmi Bizottság, de akkor a 
költségvetésben nem volt rá keret. Javasolja az éles kamerák kihelyezését, továbbá az OVIT 
kanyarban javasolja a növényzet teljes kiirtását, hogy belátható legyen az a szakasz, 
megkönnyítve ezzel a közlekedést. Ugyanezt a tisztítást javasolja a Csomádi y-alakú 
elágazásnál is. Itt kb. 10 konténernyi hulladék van. Ezt a szemetet már a hulladéklerakó sem 
fogadja be, bár a városi takarítás során próbáltak szelektív hulladékot innen elvinni. Itt is 
indokolt lenne a  bozót-irtás, mert messziről is láthatónak kell lenni a területnek. 
 
Nagy Károly: Félő, hogy az illegális szemétlerakók más helyeken fogják majd lerakni a 
szemetet, érdemes lenne kinyomozni, hogy kik azok, akik lerakják, - bár ez nyilván 
összetettebb feladat - a bírságolást javasolja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a kamerák kihelyezését és ez alapján a szankcionálást. 
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Kovacsik Tamás: Olyan kamerák kihelyezését javasolja ezek szerint a bizottság, ami képeket 
készít, erről kérünk a következő ülésre árajánlatot. 
 
Nagy Károly: 1 felvételes és 3 db kamera kihelyezését javasolja. 
 
Kovacsik Tamás: Kéri, hogy a következő ülésre az előterjesztő csatoljon az elhangzottak 
szerinti térfigyelő kamerák beszerzésére vonatkozó, új árajánlatot. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

63/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a 
3 + 1 db kamera és ezek kihelyezéséről szóló figyelmeztető táblák felszerelését.  
A bizottság a pontos költségek ismeretében a következő ülésén dönt a pénzügyi 
fedezetről.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Kovács László Közterület-felügyelet vezetője 
 
 
3. napirendi pont: GSE elnökének határozatmódosítási kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a GSE elnökének írásban előterjesztett határozatmódosítási 
kérelmét.  
 
Lenkei György: Végre szakemberek döntését meghallgatva történnek a fejlesztések 
változások. Támogatja a határozati javaslat módosítását. A 30/2012. sz. határozatban 
foglaltakat elfogadhatónak tartja. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Biankó tulajdonosi hozzájárulást nem adhat az önkormányzat. Rossz a 
GSE-vel a kommunikáció. Lehet tulajdonosi hozzájárulást adni konkrét esetben hogy milyen 
időszakra, milyen helyre, de így nem. Ügyrendi javaslata, hogy kizárólagosan téli 
üzemeltetésre adjon a bizottság hozzájárulást, a quadok akadályozását javasolja. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Védett erdőben plusz világításra kizártnak tartja, hogy az 
erdészeti hatóság engedélyt adjon. A motorok behajtása e pillanatban akadályozva van.  
Szeretné, ha a szakosztályvezető elmondaná, hogy mihez kérnek pontosan hozzájárulást. 
 
Kovacsik Tamás: Elvi tulajdonosi  hozzájárulást adhat a bizottság ahhoz,  hogy az erdészeti 
hatósággal egyeztessenek megvalósítással kapcsolatban. 
 
Lenkei György: A motorosokkal nagy harca van, többször beszélt velük. Az elvi hozzájárulást 
javasolja, szükséges az erdészettel való tárgyalás, ehhez járuljon hozzá a bizottság. 
 
Mohai Gábor (Labdarúgó Szakosztály vezetője): A pálya világításával kapcsolatban 
elmondja, hogy a külső területeket edzésre szeretnék használni, tehát a téli időszámítás 
átállásával van szükségük a világításra. Ha az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 
erdészettel tárgyaljanak, akkor az erdészet által kiadott véleményt az önkormányzat, illetve a 
bizottság elfogadja? 
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Kovacsik Tamás: Elfogadjuk az erdészeti véleményt. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Környezetvédelmi hatástanulmányt is szeretne, mert a rengeteg 
autó hatással van az erdőre. Legalább a veszélyeket lássuk és tisztában legyünk a 
tennivalókkal. 
 
Kovacsik Tamás: Javaslata, hogy az előző határozat utolsó bekezdését módosítsa a bizottság.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

64/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elvi 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alsógödi sportpálya mellett lévő tisztás 
(1934. hrsz.) hasznosításával kapcsolatban az erdészeti hatósággal az egyeztetéseket a 
Gödi Sport Egyesület lefolytassa.  
A bizottság felkéri a GSE-t, hogy a tárgyalások eredményéről  – az erdészeti hatóság 
állásfoglalásáról – nyújtson tájékoztatást. A bizottság a végleges tulajdonosi 
hozzájárulásról az erdészeti szakvélemény ismeretében tud dönteni.   
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
 
4. napirendi pont: Városrendezési Hatástanulmány 073/7-11. hrsz. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Azért került a bizottság elé, mert az önkormányzat bevezette az EDTR 
rendszert, az előterjesztéseket ebben a programban kell elkészíteni, ezért más az 
előterjesztése, mint az eddig megszokott. Jelzi, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot módosítani kell úgy, hogy a 7-11-ig jelölt helyrajzi szám módosuljon 073/8-11. 
hrsz-ra. A határozati javaslat birtoktestek és birtokközpontot létesítéséről szól. A kérelmezők 
jogkövető állampolgárok, a főépítészi álláspontjait maradéktalanul betartották. 
 
Lenkei György tag kiment.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az egész környezet színvonalát emelni fogja a tervezett 
birtokközpont létesítése, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy az elhangzott főépítészi módosítást figyelembevéve 
szavazzanak a határozati javaslatra.  
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

65/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 073/8-9. helyrajzi számú 
ingatlanokra birtoktest, illetve a 073/11. helyrajzi számú ingatlanra birtokközpont kialakítására 
vonatkozó Városrendezési Hatástanulmányt.  

Határid ő: azonnal  
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
 
5. napirendi pont: BME – Városrendezési Hatástanulmány 
 
Kovacsik Tamás: A Budapesti Műszaki Egyetem gödi mérőtelepén a diákok számára  nyitott 
étkezőt szeretne kialakítani, erről készítettek látványtervet és hatástanulmányt. Felkéri a 
főépítészt ismertesse az előterjesztését.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A fedett tartózkodóval véleménye szerint nincs probléma. A Kajak 
Szakosztályból kivált egy csapat és a MAFC-ba léptek be. A BME területén működnek 
hivatalosan, a parton viszont az úszóművekkel gond van. A BME úszómű engedély nélkül 
üzemel a 350 folyamkilóméternél. Erről külön napirendi pontot kér felvenni, valamennyi 
érintett fél, a GSE Kajak Szakosztálya, a MAFC Kajak Szakosztályának részvételével. 
Kérése, hogy a  következő ülésen napirendi pontként tárgyalja a bizottság. 
A Városrendezési Hatástanulmányt javasolja elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a 
vendéglátásra nem vonatkozik ez az engedély, erre felhívja a figyelmet.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

66/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a 419. hrsz-ú ingatlanon létesítendő fedett pihenő kialakítására vonatkozó 
Városrendezési Hatástanulmányt azzal a kiegészítéssel, hogy vendéglátó tevékenységet csak a 
megfelelő hatósági engedélyek birtokában folytathatnak.   
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
6. napirendi pont: Felsőgödi Duna-parti gát kőburkolatának felülvizsgálata 
 
Szabó Csaba: Fényképfelvételeket készített. A Duna vízállása várhatóan magas lesz. A 
felsőgödi gát kőburkolata meglazult és hiányos, ez árvíz esetén igen nagy problémát okoz. A 
KÖVIZIG felé levelet kellene írni, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket.  
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A gát Sződliget felé eső része a leggyengébb, itt kellett megerősíteni támasztó pillérekkel, 
hogy ne szakadjon át. Az ott lakók segítenének, hogy a gátat egy agyagos feltöltéssel 
erősítsék meg, ehhez Gruber Péter is felajánlotta a segítségét korábban, de most nem sikerült 
elérni telefonon. 
 
Kovacsik Tamás: Komoly probléma valóban. 
 
Hlavács Judit: Árvízvédelmi szakembereknek kell nyilván terveket készíteni a 
munkálatokhoz. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Határozati javaslata: A bizottság javasolja a helyi építészeti 
értékvédelmi rendeletében a kőgát védetté nyilvánítását.   
 
Kenessey Zoltán: Megalapozott a javaslat, mert bástyák is találhatók. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Kovacsik Tamás: A bástyákba javasolja az előnevelt, nagyobb méretű fák beültetését, amiket 
nehéz eltávolítani. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

67/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri dr. Szinay 
József címzetes főjegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Környezetvédelmi és Vízügyi hatóság 
szakembereivel, a Göd-felsői Duna-gát külső borításának, szerkezetének és teherbíró 
képességének kivizsgálása tárgyában, és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről folyamatosan 
tájékoztassa a bizottságot. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

68/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Bertáné 
Tarjányi Judit f őépítészt, hogy felsőgödi Duna-gátat – a helyi építészeti értékvédelmi 
rendeletének módosításával -  nyilvánítsa védetté. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szerinte kivitelezhetetlen feladat a bástyákba ültetni előnevelt 
fákat. Több kísérletet tett már ott a faültetésre, a vandalizmus ezeknek a fáknak a fejlődését 
megakadályozta. 
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7. napirendi pont: Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 
kérelme a Madarak és Fák Napi rendezvényre 
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztésben látható a programterv, amiben átvállalták a Madarak és 
Fák Napja ünnepség megszervezését. A fellépők étkeztetésére kértek 60 eFt-ot. Felkéri az 
iskola képviseletében is jelenlévő V. Pálfai Kingát, hogy az ezzel kapcsolatos 
nyomtatványokat töltsék ki. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

69/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 60.000,-Ft 
támogatást nyújt a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
„Madarak és Fák Napja” rendezvény közreműködőinek vendégül látásához.  
Fedezet: a bizottság 2012. évi pénzügyi kerete. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
8.  napirend pont: dr. Szendeffy Attiláné kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelmező levelét, mely az előterjesztések közt is megtalálható 
volt. A levélben olvasható, hogy a védett sírról ellopták a Krisztus fejszobrot. Kérelmező az 
állagmegóvást és a szoborpótlás iránti intézkedést kéri a bizottságtól. Az elmúlt napokban 
egyeztetés volt a sírhelyek védelmével, a védendő sírokkal kapcsolatban. Azoknak az 
embereknek a sírjai kerülnének védelem alá, akiknek a munkássága, híressége elismert. 
Ezeket a sírokat fogadnák örökbe az iskolák és végeznék ezután a gondozást. Jelen esetben a 
kérelemben írt Krisztus fejszoborral kapcsolatban megpróbálunk abban segíteni, hogy 
felkutatjuk hogyan nézett ki az eredetileg elhelyezett fejszobor és árajánlatot kérhetünk a 
pótlással kapcsolatban. Ezután újra a bizottság elé kerülhet a probléma. 
 
 
9. napirendi pont: Volánbusz Zrt. gallyazási kérelme 
 
Jakab Júlia: Gólya falatozóval szemben lévő buszmegállónál van egy fa, ennek gallyazását 
kérték, erről fényképet mutat. A fa ép egészséges, gallyazás indokolt.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

70/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megbízza Jakab 
Júlia környezetvédelmi előadót a Göd, Gólya falatozó elnevezésű, Budapest irányú 
buszmegállónál lévő gallyazási munkálatok Muszkatal Tamással való elvégeztetésére.  
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012 keret.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
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10. napirendi pont: Madarak és Fák Napja – újrahasznosítási pályázat kiírása általános 
iskolások részére 
 
Jakab Júlia: Sikeres volt a tavalyi is, ezért az idén is szeretnénk megrendezni a pályázatot, 
ahol a gyermekek készítenének a különböző hulladékokból alkotásokat. Az előterjesztésben 
40 ezer forintot kért erre, de ez az összeg nem biztos, hogy elég lesz, mert a majálison, a zöld 
sátorban a gyermekeknek vetélkedőket tartanak, ahol csokoládéval jutalmazzák majd a feltett 
kérdésekre a jó válaszokat. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a 40 eFt előleg legyen, utólagos elszámolással. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

71/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága „Találd ki újra 
2012” újrahasznosítási vetélkedőt hirdet meg, általános iskolás gyermekek részére. A bizottság a 
pályázaton résztvevők díjazására saját pénzügyi keretéből támogatást nyújt. A bizottság felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy a díjak beszerzésére, valamit a pályázat lebonyolítására a 
hivatal pénztárából előlegként, utólagos elszámolással 40.000,-Ft-ot felvegyen.  
Felkéri továbbá a környezetvédelmi előadót, hogy a következő ülésen a teljes költségről 
nyilatkozzon. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
Lenkei György tag kiment.  
 
Jakab Júlia: A környezetvédelmi interaktív kiállítás szervezésével kapcsolatban ad 
tájékoztatást a bizottság tagjainak. Ősszel is próbál hasonlót szervezni.  
 
 
11. napirendi pont: Komposztáló keretek beszerzése 
 
Jakab Júlia: Megérkezett a komposztálással kapcsolatban készített kiadvány, a bizottság által 
kért logo is rajta van. A Gödi Körképpel együtt a posta 3,-Ft-ot kért darabonként, ezt soknak 
találta. A TESZ térítésmentesen kiosztaná, ezt vállalják. A terjesztést májusban lenne érdemes 
végrehajtani a komposztáló keretek igénylésével kapcsolatos felhívással együtt.  
 
Hlavács Judit: Érdemes lenne a gyakorlatban is megmutatni a komposztálás folyamatát, ehhez 
felajánlja - akár egy rendezvény keretében is – a saját kertjükben található komposztálót. 
 
Jakab Júlia: Oktatást terveztek ezzel kapcsolatban, amikor a komposztáló kereteket átadják. A 
keretekre 50 %-os lakossági kedvezményt javasol. Több árajánlatot kapott. A legolcsóbb 
komposztkeret bruttó 4.200,-Ft. 
 
Balogh György: Javasolja az új árajánlat kérését a Piarista iskolától, ami egyszerűbb 
kivitelezésű, gyalult keretű.  
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Hlavács Judit: A látható árajánlat kiskereskedelmi ár, elképzelhető, hogy ebből enged az 
értékesítő nagyobb mennyiség vásárlása esetén.  
 
Jakab Júlia: A 2012. évi  költségvetésben 700 eFt be van tervezve a komposztálásra. 
Májusban a Gödi Körképben meg kellene hirdetni a kedvezményes komposztáló keretek árát.  
 
Csányi József: Kér a kiadványból 650 db-ot, szeretné a saját körzetében kiosztani. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
72/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Településellátó Szervezetet 200 db 1 m3-es éger komposztáló láda megrendelésére (új, 
egyeztetett árajánlat alapján) és a lakosságnak – jelentős kedvezménnyel, azaz 2.900,-Ft-on 
történő árusítására.  
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    
 
 
 
12. napirendi pont: EGYEBEK 
 

• Temetők térinformatikai rendszerének költségei  
 
Kovacsik Tamás: Korábban elfogadta az önkormányzat a temetők térinformatikai rendszerét 
tartalmazó szoftver vásárlását 220 eFt értékben és az éves karbantartási díjat, ami 60 eFt. A 
korábbi döntés nem tartalmazta, hogy ez az összeg nettó vagy bruttó, ezért most erről egy 
technikai szavazást kell eszközölni. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

73/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településellátó Szervezetet  
a temetők térinformatikai programjának megvásárlására (220 eFt + ÁFA) és a program 
2012. évi karbantartásához szükséges 60 eFt + ÁFA rendelkezésre állási díj kifizetésére 
a Digiterra Kft. (székhely: 1025 Budapest, Csévi u. 6.) részére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató  
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• Magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló betonburkolatú 

járdaépítés költségviselésének módosítása 
 
Kovacsik Tamás: Az ülés előtt kiosztott anyagban található az előterjesztés, miszerint az 
önkormányzat a járdaépítés anyagköltséghez 50 %-os támogatást nyújt a betonjárdákra a 
térkőből építetteknél pedig 70 %-ost. Ezzel elértük, hogy a betonjárda-építések száma 
csökkent. Mostani módosítás az, hogy a betonjárda építést 100 %-ban támogatja az 
önkormányzat, a térkőnél maradna a 70 %-os támogatás. A betonjárdákat csak 
mellékutcákban lehet építeni, ha a támogatás magasabb, így remélhetőleg több járda épülne.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

74/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, 
hogy a 2010. évi 16/2010.(V.27.) sz. rendeletének 2.§. 1. pont második bekezdését 
módosítani az alábbiak szerint: 
„egyéb közutak esetében burkolat típustól függetlenül az anyagköltség 100 %-át, de 
legfeljebb m2-enként 1.500,-Ft-ot. 
A rendelet többi pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Beruházási Osztály 
 
 

• Gödi kerékpárút felújítása 
 
Kovacsik Tamás: Korábban a kerékpárutat felújították, piktogrammok felfestésével, táblák 
kihelyezésével. Most ismét szükséges a felújítás. Az egyesület megkeresett, hogy az 
anyagköltség és eszközköltséget a bizottság támogassa 120 eFt-tal és akkor a felújításokat 
ismét elvégzik.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

75/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a 
Magyar Kerékpáros Klub Észak-pesti Területi Szervezetének és a Magosfa 
Alapítványnak indítványozását, mely szerint a kerékpárút gödi szakaszát felújítanák 
festéssel és táblakihelyezéssel. A bizottság saját pénzügyi keretéből az anyag és 
eszközköltségre 150 eFt támogatást nyújt.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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• Támogatási kérelmek elbírálása 

 
Szeri Mihály (Göd Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület elnöke): 2 db 
támogatási kérelmet nyújtottak be, az egyik a „Virágos Porta”, a másik a „Közlekedési és 
Sport Nap”, aminek a keretében egy közlekedési akciót hajtottak végre a dunakeszi 
rendőrséggel együttműködve. 4 db akciót szerveznek a 2 db helyett, mert 24 ezer forintból 
már sikerült megvalósítani. A közlekedési akció abból állt, hogy rendszámfelismerő 
használatával az autókat leállították és intézkedés alá vonták a szabálysértőket. 53 
szabálysértési feljelentést tettek aznap, 9 ezer autót néztek meg. A támogatási összeget vagy 
kérik csökkenteni 50 Ft-ra a két akcióra, vagy 100 eFt támogatást kérnek a 4 akcióra. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja a 2 db akció megtartását, amit 50 eFt-tal támogat a bizottság. 
A másik rendezvényt a „Virágos portát” tavaly is támogatta a bizottság. Ez a rendezvény 
kapcsolódik a Búzaszem Általános Iskola májusi rendezvényéhez, annak programjában is 
megtalálható. A kért támogatási összeget magasnak találja, 180 eFt. Kérdése, hogyan lehet 
csökkenteni ezt a költséget? 
 
Szeri Mihály: A meghívott vendégekkel kapcsolatos költségeket csökkenthetik. 
 
Kovacsik Tamás: Kéri a bizottság javaslatát a csökkentett összegre.  
 
V. Pálfai Kinga: A két rendezvény külön kezelendő, de a műsort és a színpadot össze kell 
hangolni. Az iskola az üstben főzi az ebédet, Ők a közreműködőket ezzel tudják vendégül 
látni.  
 
Szeri Mihály: A helyi vállalkozóktól kérnek támogatást, és próbálják még a költségeket 
csökkenteni. 
 
Kovacsik Tamás: 100 eFt a javaslata. 
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

76/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Göd 
Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesületének a „Virágos Porta” 
rendezvényhez 100 eFt-os, a 2012. évi közlekedési akciók megszervezéséhez 50 eFt-os 
támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Szabó Csaba: Nem tartozik a napirendhez, de mivel Szeri Mihály, mint közterület-felügyelő is 
jelen van van az ülésen, ezért az un. „zöld kommandóval” kapcsolatban kéri, hogy adjon 
tájékoztatást a bizottság részére, hogy ez korábban hogyan működött. Nagy szükség lenne 
ismételten a szervezetre. Ennek költségeit a környezetvédelmi keretből is lehetne felhasználni. 
Következő ülésre ebből készít majd egy előterjesztést. 
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Szeri Mihály: A külterületen elhelyezett szemét lerakását megakadályozzák, - ez volt 2006-
ban a szervezet lényege. Az ellenőrzések hatására csökkent az illegális szemétlerakások 
száma. Az akciókban részt vettek a Közterület-felügyelet munkatársai, a mezőőr, a 
Polgárőrség, és civilek.  
 
Balogh György: Környezetvédelmi bírság kiszabására lehetőség van, ami a környezetvédelmi 
alapba kerül be a törvény szerint.  
 

• Marton István – hatósági szerződés módosítási kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kérelem arra irányult, hogy két autóval szeretné a pékáru értékesítését 
végezni. Mint köztudott a helyi vállalkozóknak néha még az egy autóval történő árusításra is 
panaszuk van.  
 
Jakab Júlia: Környezetvédelmi szempontból szeretné hozzá tenni, hogy a pékárut szállító autó 
járó motorral végezte az árusítást, ezt nem tartja környezetbarát árusításnak. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nagyon várják az idősek, az otthonlévők, a lakosságnak 
pozitív, hogy házhoz jön a pékárú, viszont a vállalkozóknak konkurencia. A nyári 
nyaralószezonban ez még fokozódni fog. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy maradjon az egy autós értékesítés. 
 
Kenessey Zoltán: Biztosan az a probléma, hogy időben, egy kocsival nem tudják ellátni ezt a 
nagy területet.  
 
Kovacsik Tamás: Két határozati javaslat van az előterjesztésben.  
 
Csányi József: Vállalkozó Ő is, a konkurencia fennállását is megérti, de nem lehet megállítani 
egy másik vállalkozó fejlődését. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

77/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja 
Marton István egyéni vállalkozó mozgóbolti árusításához a második mozgóbolti 
gépjármű beállítását, és ezáltal a közterülethasználati díj  50%-os mértékű ( 150 eFt/év) 
díjemelését, továbbá ennek megfelelően a „hatósági szerződés” módosítását.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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• Közterületi gallyazások 
 

Jakab Júlia: Árajánlatokat csatol a viharkárban elvégzett és egyéb szóbeli kérésre teljesített 
gallyazásokról. Kádár utca sarkán lévő növényzet levágása, tisztításra, három helyszínen 
mindösszesen 110.000,-Ft-ba kerül, javasolja a kifizetést. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

78/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a  
A Sződi és a Vasút utca sarkán lévő viharkáros fa gallyazására 20.000.-Ft, az Erdész 
utcában lévő elektromos vezetékre dőlt fa kivágására, illetve a mellette lévő fák 
gallyazására 35.000.-Ft, a Kádár és a Klára utca sarkán lévő ingatlan előtti terület, 
illetve árok tisztítása, növényzet irtása valamint a kommunális szemét összeszedése és 
elszállítására 55.000,-Ft, azaz mindösszesen:  110.000,-Ft kifizetését.  

Forrás: 2012 évi költségvetés – „környezetvédelmi feladatok” keret 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
Jakab Júlia: Az ELMŰ által kért gallyazásokra is külön keretet határozott meg a bizottság. Az 
árajánlatban pontosan szerepelnek a területek, ahol a gallyazásokat végezték. Az összköltség: 
1.160 eFt, melyre a pénzügyi forrás a környezetvédelmi feladatok erre elkülönített kerete.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

79/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az 
ELM Ű által kért gallyazási munkák kifizetését a  Jósika u. - Új élet u. – Thököly u. - 
Pesti úttal határolt, valamint a Vasút u. – Kinizsi u. – Kádár u. - Ady utca által határolt 
területen a kisfeszültségű vezetékek alatt lévő fák biztonsági szint alá történő 
gallyazásának munkadíjára, mindösszesen: 1.160 eFt értékben. 
 
Forrás: 2012 évi költségvetés – „környezetvédelmi feladatok” erre elkülönített kerete 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 

 
• 26/2011.(II.16.) sz. VKB határozat módosítása 

 
Jakab Júlia: A határozatból a forrás-megjelölés kimaradt. Technikai szavazást kér és javasolja 
kiegészíteni a határozatot: „Forrás: „Környezetvédelmi feladatok – (2011. évi 
pénzmaradványa)” - val. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják a 26/2011.(II.16.) sz. VKB 
határozat kiegészítését a : „Környezetvédelmi feladatok (2011. évi pénzmaradványa)”-val. 
 

• Ároktisztítás (Bishopf u. – Vasvári P. u.) 
 

Kovacsik Tamás: A Bishopf utca – Vasvári P. u. kereszteződésénél, az árokban  3 db vadon 
kinőtt fa akadályozza a csapadékvíz elvezetést, ezek kivágásához kéri a bizottság 
hozzájárulását. A másik kérés, ami már korábban is elhangzott bizottsági ülésen, a Fácán 
Óvodával szemben a gödi állomás környékén is szükséges a gallyazás. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

80/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a Bishopf u. – Vasvári P. u. kereszteződésénél az árokban található 3 db vadon kinőtt fa 
eltávolítását. 
A bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy a Fácán Óvoda és a Göd állomás 
parkoló terveihez igazodva végeztesse el a gallyazási munkálatokat az állomás épületétől 
a volt Tüzép nagykapujáig. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• Városi takarítás elszámolása 
 

Kovacsik Tamás: Megköszöni a program szervezését és ezzel kapcsolatos munkák 
lebonyolítását Szabó Csabának. 
 
Szabó Csaba: A kivetítőn táblázatba foglalva bemutatja kifizetett és ki nem fizetett 
költségeket. Korábbi határozatban előlegként 200 eFt-ot igényelt, de 523.702,-Ft volt a végső 
elszámolási összeg, a vállalkozóknak nem tudta kifizetni a 323.702,-Ft-ot. Javasolja ezt az 
összeget a városi takarítás 2012 költségvetési sorból fedezni.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

81/2012.(IV.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Városi 
Takarítás költségeinek elszámolásához javasolja további 323.702,-Ft kifizetését.  
Fedezet: a 2012 évi költségvetés „városi takarítás” kerete 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB alelnök 
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• Játszóterek takarítása 
 
Csányi József: Rendszeresen kellene a játszótereket takarítani és rendben tartani. A 
Rozmaring utcánál lévő játszótérről is csak később szállították el  a zsákokban összegyűjtött 
szemetet. Észrevételezi, hogy a Rozmaring u. - Harang u. kereszteződésénél a Köztársaság u. 
– Rákóczi u. kereszteződésénél, a 2-es út és a Bajcsy Zs. u. és Szent László u. sarkánál 
található szeméttárolók erősen megrongáltak. Kéri ezeknek a javíttatását.  
 
Jakab Júlia: A játszóterekre a közbeszerzés érvényes, tehát itt karbantartási és pótlási 
kötelezettség van. Ez érvényes a felület kezelésekre is, mindez a szerződésben rögzítve van. 
Felajánlja, hogy fenti problémákra tekintettel beszél a vállalkozóval. 
 
Kovacsik Tamás.: Felkéri Jakab Júliát, hogy a bizottság nevében hívja erre fel a vállalkozó 
figyelmét.  
 
Csányi József: Kérése, hogy az eszközök újrafestése és mázolása is szerepeljen és a fém 
pontoknál a kopásokat is ellenőrizzék. Továbbá a homokozókban lévő homok cseréje is 
lényeges dolog lenne, legalább 2 évenként.  
 
Kenessey Zoltán: Az Ady Klubbal kapcsolatban elmondja, hogy a csatorna vízelvezetése nem 
megoldott, az akadálymentesítés és a kerítés felújítása sincs még készen. A könyvtár rész 
oldalán folyik be a víz az épületbe. Ennek megoldása az állagmegóvás szempontjából fontos. 
 
Kovacsik Tamás: A Beruházási Osztály elvégezte a műszaki felmérést a kerítés és a 
mozgáskorlátozott feljáró elkészítésére vonatkozóan. 
 
 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   

 
  
 


