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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2012. május 15-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lenkei György tag, aki jelezte távolmaradását, 
Balogh György tag, aki jelezte, hogy késik) 
 
Kovacsik Tamás,  a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 5 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az ülés 
előtt kiosztott anyagot, mely három előterjesztést és egy kiegészítést tartalmaz az 1. napirendi 
ponthoz. Az Egyebek III. napirendi pontot, vagyis a Zöld Öböl Kft. bérleti szerződés 
módosítását javasolja levenni napirendről, mert a vázlattervek csak később készülnek el. Az 
Egyebek I. megjelölésű előterjesztés a Szakátskert Kft. kérelme, az Egyebek II. pedig 
tájékoztatás internetes szavazás eredményéről. Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az 
Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk, előterjesztésük, jelezzék. 
 
Jakab Júlia: Komposztkeretekről szóló határozatot javasolja módosítani, és gallyazásokról 
szeretne pár szót mondani. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A „Madarak és Fák Napja” rendezvényhez elkészült 
információs táblákkal kapcsolatban szeretne határozatmódosítást kérni. 
 
Kenessey Zoltán: Kistérségekkel és az Árpád út - Sződi utca világításával kapcsolatban kér 
tájékoztatást. 
 
Balogh György tag megérkezett.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.  Alsógödi úszóművek   
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
 
2.  Felsőgödi gát helyi védetté nyilvánítása    
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                     
 
3.  Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló  
      36/2002. (XII.30.) sz. Ök rendelet módosítása   
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó     
 
4.  Közterületen lévő vadgesztenye fák aknázómoly elleni védekezése  
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó       
 
5.  Közterületi fakivágások 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó       

12. Egyebek: 
      - Szakátskert Kft. kérelme 
         Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
      - Nemeskéri út sebességkorlátozásának internetes szavazása 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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      - Komposztkeretek 
         Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
      - „Madarak és Fák Napja” – határozatmódosító javaslat 
         Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag 
      -  Kistérséggel kapcsolatos tájékoztatás 
         Árpád u. – Sződi u. világítási problémája 
         (Kenessey Zoltán) 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont:  Alsógödi úszóművek 
 

• GSE úszóműve 
Bertáné Tarjányi Judit: Azzal szeretné kiegészíteni az előterjesztését, hogy a Gödi Sport 
Egyesület tegnap beszerezte a használatbavételi engedélyt a közlekedési hatóságtól. Mivel 
tulajdonosi hozzájárulással rendelkezik, ezért javasolja az előterjesztésnek ezt a részét  
levenni a napirendből.  Tájékoztatásul elmondja, hogy a GSE úszóművét a mentőőr fogja 
használni. Előírás, hogy napi 500 fő strandoló esetén kell mentőőrt alkalmazni. Az úszómű 
úszás célú úszóműnek is számít. A vízügyi igazgatóságtól a felsőgödi szabadstrand 
kialakításához is kért mederengedélyt és szóbeli visszajelzés érkezett annak megadásáról.  
 

• RÉV úszóműve 
Az anyaghoz mellékelte a RÉV-hez kapcsolódó úszómű hatósági engedélyét. 1668 + 500 
fkm-re szól az engedély, megállapította, hogy a két úszómű engedélye nem igazodik 
egymáshoz. Probléma még, hogy az önkormányzattal kötött, használatra vonatkozó 
szerződést nem talált a hivatal irattárában. A városi szabadstrand védőtávolsága 100 méter 
lenne, de ebből csak 50 métert tud használni az említett, helytelen parthasználat miatt.  
 
Tóth Zoltán (hajózási, üzemeltetési vezető a RÉV üzemeltetője, a Rudas és Társa Bt. 
képviseletében) A RÉV-nek 2013-ig érvényes üzemeltetési engedélyes van. A GSE 
úszóműállási engedélyt kapott, nem üzemeltetési engedélyt. A hajózási hatóság több 
szakhatóságot vont be, ebben az önkormányzat is beletartozott. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Hatósági Főosztálya nem kért szakhatósági hozzájárulást az üzemeltetési 
engedélyhez. Minden iratot ide csatoltak, nyilván itt kell lennie az önkormányzattal kötött 
szerződésnek is. A Nemzetközi Közlekedési Hatóság a fő hatóság, az ő feladatuk, hogy  
bemutatassák az önkormányzattal kötött szerződést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A RÉV engedélyét megmutatja a kivetítőn. A NKH által kibocsátott 
engedély a 1668 +500 sz. folyamszakaszra vonatkozik és a RÉV nem ott van. A szerződés 
megkötésére hívja fel a figyelmet a kiadott engedély.  
 
Tóth Zoltán: Az önkormányzat hozzájárulása nem az üzemeltetőnél kell, hogy legyen, hanem 
a fő hatóságnál. A révátkelőhely engedélyeztetési eljárásánál mind a mederhasználati 
engedélyt, mind az önkormányzat hozzájárulását is beszerezte nyilvánvalóan. Az 
üzemeltetőnek ezt le kellett adnia az NKH-nak, ott valószínűleg fellelhető az irat, ott kell 
megkeresni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szerződést nem találjuk, ha sem az üzemeltetőnél, sem az 
önkormányzatnál nincs, akkor valószínűleg nem is létezik. Az engedélyben egy majdani 
előírás van a szerződéskötésre, tehát előre nem kellett beadni az eljáráshoz. Bármikor 
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köthetünk ilyen szerződést, ez nem jelent problémát. Jelenleg a Jávorka utca végéig szól az 
engedély. Az úszómű papírjait le kell rendezni, és az úszómű pontos állásának helyszínét is, 
mert így nincs rendben és szabálytalan.  
 
Tóth Zoltán: 300 méterrel kell feljebb vinni az úszóművet? A Rudas és Társa szívesen köt 
szerződést az önkormányzattal a helyzet rendezésére.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint nem az áthelyezést, hanem a papírokat kell rendbe 
tenni. Javasolja a szerződés megkötését.  
 
Kenessey Zoltán Az előírás és a 2003-as jegyzőkönyv szerint szerződést kellett volna kötni. 
Nincs ilyen szerződés, ki ezért a felelős?  
 
Tóth Zoltán: 2013-ban lejár az engedély, javasolja, hogy majd az új kérelemmel együtt 
kerüljön rendezésre az ügy, egyeztetve a szigetmonostori és a gödi önkormányzattal.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a bizottságnak a tulajdonosi hozzájárulás megadását 2013-
ig, és 2013-ban az új eljárás lefolytatásával a feltételek rögzítését.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

82/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Rudas és Társa BT, mint RÉV üzemeltetője úszóművének jelenlegi helyén maradásához 
a tulajdonosi hozzájárulás megadását, 2013. július 31-ig azzal, 2013-ban új engedélyezési 
eljárást folytat le, ahol a feltételeket rögzítik.  
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 

• BME úszóműve 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A BME rendezi a sorait, ez látható. A Kajak-kenu Szakosztály már 
jelezte, hogy a MAFC befogadta őket, a Kajak Szövetség pedig a MAFC-ot. Itt nem 
szükséges önkormányzati  engedély. A Városrendezési Hatástanulmányt elfogadta a 
Képviselő-testület a mérőtelepen létesítendő fedett pihenőre. A MAFC elnökének bejelentését 
ismerteti. A MAFC Szabadidő Szakosztály motorcsónakjai, vagyis 5 db hajó is fel van 
sorolva. Ismerteti az előterjesztés határozati javaslatában szereplő feltételeket. A feltételek 
teljesülése esetén adhatja meg az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy május 23-ig, a Képviselő-testületi ülésig is használhassák az 
úszóművet, ehhez a bizottság hozzájárul. 
 
Fekete Károly (BME képviseletében) A korábbi használatot tisztázni fogja. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnál  az illetékes osztályvezetőtől azt az információt kapta, hogy nem 
vonták vissza az engedélyüket. A főépítésznek meg mást mondtak. Tanúkkal tudja ezt 
bizonyítani, de ebből nem akar vitát. A feltételekkel kapcsolatban elmondja, hogy azok a 
dolgok vannak felsorolva, ami egy-egy alkalommal fordult csak elő. Nem ért egyet azzal, 
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hogy a feltételek közt szerepel a sétány karbantartása, hiszen ezt korábban is megtették, 
növény ültetést és faültetést, fűnyírást is végeztek. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hogy tettek is tönkre a sétányon 
fákat, növényeket. 2 db fa tönkretételéről konkrétan tud.  
 
Fekete Károly: Ők  2 db fát ültettek, a piaristák által ültetett fákhoz nem nyúltak, a 
növényzetet nem tették tönkre, gondozzák a területet, ezt ezentúl is megteszik majd. 
 
Hlavács Judit: A Képviselő-testület egyértelmű határozatot hozott tavaly. A mérőgyakorlatok 
végeztével ki kell az úszóműnek onnan vonulni. Ez  nem így történt, mert mindenki tudja, 
hogy az úszómű használva volt egész nyáron. Ezek tények, nem azért mondja, hogy a múlton 
rágódjunk, de a helyzetet tisztázni kell. Az önkormányzat most is jóhiszeműen áll a helyzet 
rendezéséhez. Felháborítónak tartja az eddigi tényeket.  
 
Fekete Károly: A tulajdonosi hozzájárulást vonták vissza, ez azt jelenti,hogy a partkapcsolatot 
kell megszűntetni, erről a hatóságtól kapott információt. 
 
Hlavács Judit: És megszüntették?! 
 
Fekete Károly: Nem, mert a hatóságtól kapott információ szerint nem kellett. Ilyen 
határozatot az önkormányzat nem is hozhatott volna, mert csak a partkapcsolatot vonták meg. 
Levelet nem kapott, szóban azt közölték, hogy működtethetik az úszóművet és nem vonták 
meg az engedélyt. A főépítészüknek mást mondtak, Ő az információit a hatóság egyik 
osztályvezetőjétől, Magyar Leventétől szerezte.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az úszóműállás véleménye szerint nem üzemelhetett volna egész 
nyáron, de most nem ezt a tényt akarja feszegetni. Az NKH nem vonhatja vissza az úszómű 
engedélyét, mert az üzemeltetőnek köteles tudomásul venni, hogy ez automatikusan 
megszűnt, ezért nem tette meg az írásos közlést. Ez valóban furcsa magatartás. Felhívta az 
NKH figyelmét, hogy a Ket.-et („Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól” szóló törvényt) nem szabadott volna figyelmen kívül hagyniuk, és csak az 
ágazati szabályzatuk szerint eljárni. 
 
Fekete Károly: Elmondja, hogy 3 db kamerát helyeztek ki a mérőtelepen, mely a Dunát néz, 
az úszóművet és a partszakaszt. Ezek a kamerák 72 órás rögzítést biztosítanak. Felajánlja a 
felvételeket, probléma esetén. 
 
Haticza Gabriella (gödi lakos): Felmerült probléma a gyomfák kérdése a rézsűn. 
Zöldhulladékot el kellene szállítani, a kivágást vállalják, a terület tisztítását szükségesnek 
tartja. Elmondja, hogy kertészmérnök, a nagy fűzfákhoz és az éger csemetékhez nem nyúlnak, 
a szakszerűséget biztosítják.  
 
Jakab Júlia: A zöldhulladék elszállítás költségeit valakinek fedezni kell.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A partfalat valóban tönkreteszi a sarjadék, ezt a tisztítást és segítséget 
ezúton szeretné megköszönni, a szállításról gondoskodnia kell az önkormányzatnak.  
 
Kovacsik Tamás: Ha összeszedik és kivágják, akkor köszönettel vesszük és az elszállításról 
gondoskodni fogunk. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

83/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
tulajdonosi hozzájárulás megadását a BME úszóművéhez, az alábbi feltételekkel: 

- Az úszóműhöz a mellékelt listán nem szereplő hajók nem köthetnek ki. 
- A közösségellenes magatartást tanúsító hajóvezetők kikötési engedélyét a MAFC 

visszavonja és erről az Önkormányzatot írásban értesíti 
- A BME és a vízfelület közötti területet folyamatosan karbantartja 
- Az Önkormányzat területén a karbantartás jellegű munkákat meghaladó munkákat 

csak az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végez 
- A BME területén építési munkákat csak Városrendezési Hatástanulmány elfogadása 

után végez 
- A 02 helyrajzi számú területen és a mérőtelep területén építési munkák esetén 

figyelembe veszi az Önkormányzat ügyféli státuszát (Közvetlen szomszéd) 
- Az Önkormányzat területére rendszám nélküli, forgalmi engedéllyel nem rendelkező 

közúti járm űvet nem enged. 
- Az Önkormányzat területén a forgalmat akadályozó, vagy balesetveszélyt okozó eszközt 

(így különösen hosszabbítót, vagy az úszómű rögzítéséhez használt kötelet) nem helyez 
el. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határid ő: 2012. június 1. 
 
 
2. napirendi pont: Felsőgödi gát helyi védetté nyilvánítása  

  
Bertáné Tarjányi Judit: Szabó Csaba képviselő úr a vízügyi hatósághoz fordult a problémával. 
A gáttal kapcsolatban a bizottság határozatot hozott az április 18-i ülésén. A Corvinus 
Egyetem felmérte tájértéki szempontok szerint a gátat, és 77,78 %-os minősítést kapott. 
Ismerteti a gát történetét. A helyi védettségről van rendeletünk, ennek az 5. pontját 
egészítenénk ki a gát védelmével.  
 
Kenessey Zoltán: Ez a védetté nyilvánítás a vízügyi hatóság feladata, ehhez az önkormányzat  
nem nyúlhat. Az eredeti állapotot vissza kell állítaniuk, véleménye szerint ezt a vízügyi 
hatóságtól kell kérni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Erről szól a rendelet módosítási javaslat, nem jár kötelezettséggel az 
önkormányzat részéről, de az esetleges vízügyi túlkapással szemben is védelmet nyújthat.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

84/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a 3659/1 helyrajzi számon lévő árvízvédelmi töltés helyi építészeti értékvédelmi 
védelmét, azaz a 11/1999 (IV. 06.) sz. Ök. rendelet 9. §. kiegészítését a felsőgödi gát 
kőburkolatú részeinek védelmével, beleértve a bástyákat és a kőburkolatú lépcsőket. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határid ő: 2012. július 1. 
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3. napirendi pont: Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 36/2002.(XII.30.) sz. Ök rendelet módosítása  
 
Jakab Júlia: Adminisztratív módosítást javasol. A rendeletalkotásnál készült egy új 
szövegezés, de a testület elé mégis korábban úgy került, hogy a rendelet később legyen 
elfogadva, így maradt a régi rendeleti szöveg. Technikai jellegű változást takar a módosítás. 
Talált egy pályázatot, ami kétfordulós, sok előkészítést igényel, szakértők bevonásával már 
dolgoznak rajta. Van esély a pályázat sikerére, mert sok nagy önkormányzati társulás van, de 
ők ezen a pályázaton nem vehetnek részt. Pályázati forrás még van. A zöldhulladék-elszállítás 
rendszere nem működik jól a városban, erről a következő ülésre készít előkészítést. Saját 
komposztáló kiépítésének megvalósításán dolgoznak, az előkészítés folyik. Jövőre magasan 
emelkedik a lerakói adó, a mostani árakhoz képest még egyszer ekkora díjat kell majd fizetni, 
ami már nem megfizethető a lakosság részéről. Ennek a problémának a megoldásán is 
dolgoznak. Az előkezelt hulladék adója alacsonyabb lenne, viszont a tájékoztató konferencián 
nem tudtak tájékoztatót adni arról, hogy mit jelent valójában az előkezelt hulladék. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

85/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az 
alábbi rendelet-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a „hó” „hónap”-ra változzon és a 
(2) bek. f.) pontban a „szemétszállítási napján” szövegrész után legyen írásjel. 
 

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII. 30.) sz. Ök. rendelete 
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról 

1§ 

(1) 10§ (2) bekezdéséből az alábbi „e” pont törlésre kerül: 
„e./ a szelektív hulladékgyűjtés keretében március 1. és november 31. között a hónap adott 
körzetben érvényes első és harmadik szemétszállítási napján a szolgáltatótól vásárolt zsákban 
kihelyezett zöldhulladék gyűjtő járat megszervezése” (*3) 
 

(2) 10§ (2) bekezdésében az „f” pont az alábbiakra módosul: 
„f./szelektív hulladékgyűjtés keretében minden hónap adott körzetben érvényes második és 
negyedik szemétszállítási napján, a szolgáltatótól ingyenesen kapott szelektív hulladékgyűjtő 
zsákban kihelyezett hulladék begyűjtésére, gyűjtő járat megszervezése” 

 

Felelős:     Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határid ő: azonnal 
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4. napirendi pont: Közterületen lévő vadgesztenye fák aknázómoly elleni védekezése 
 
Jakab Júlia: Debreceni Péter, erdőgazdálkodási szakemberrel közösen megnézték, hogy hol 
vannak olyan fák, amelyeket kezelni kell. Árajánlatot kért, ez a becsatolt anyag 38. oldalán 
található.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az egyik árajánlat két permetezést mutat. Két permetezésre 
van szükség? 
 
Jakab Júlia: Utánanézett, ez nem két alkalmat, vagyis két permetezést, hanem két alkalommal 
végeznék az egyszeri permetezést, tehát két kivonulási költség van. A Garden Fasorfenntartó 
Kft. árajánlatát javasolja elfogadni.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

86/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megbízza a környezetvédelmi előadót, hogy az előterjesztés mellékletét képező Garden 
Fasorfenntartó Kft. árajánlata alapján az aknázómoly mentesítést rendelje meg, 
valamint a mentesítés pontos idejéről a lakosságot tájékoztassa. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012.  

Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
5. napirendi pont: Közterületi fakivágások 
 

• Pesti út – Berzsenyi út – akácfa kivágása 
 

Jakab Júlia: A Beruházási Osztály felügyeletével járdaszakasz épül a 2-es főút Berzsenyi utca 
és Pázmány utca közti szakaszán. Egy akácfa gyökere már felnyomta a korábbi járdát is,  
ennek a fának a kivágásához szeretne tulajdonosi hozzájárulást kérni. 
  
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

87/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a Göd, Pesti út Berzsenyi utca és Pázmány Péter utca közötti szakaszán lévő 
akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
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• Mátyás utcai vízelvezetés miatti fakivágások 
 
Jakab Júlia: A Mátyás utcában kiépülő vízelvezető árok helyén 2 db gyümölcsfa és 1 db 
nyárfa állt, melyre utólag kéri a bizottságtól a tulajdonosi hozzájárulást. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati 
javaslatról. 

 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

88/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
utólagosan engedélyezi a Mátyás utcai vízelvezetés megépítését akadályozó 2 db 
gyümölcsfa és 1 db nyárfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 

• Pesti út 83. sz. ingatlan előtti hársfák gallyazása 

 
Jakab Júlia: A Pesti út 83. sz. előtti útszakaszon 2 db hársfának jelentős vastagságú kiszáradt 
ágai balesetveszélyt okozhatnak vihar esetén, ezért javasolja azok gallyazását. 

 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

89/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megbízza a környezetvédelmi előadót a Pesti út 83. szám előtti utcaszakaszon 2 db 
hársfa balesetmentesítő gallyazását rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012 
 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 

• Szemetesautókat akadályozó gallyazások 
 
Jakab Júlia: A szemétszállító autót gallyak károsítják a szemét begyűjtésekor a Köztársaság út 
- Dózsa György út kereszteződésénél, valamint a Rákóczi út – Klapka út találkozásánál. 
Javasolja a sérülést okozó ágak eltávolítását. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

90/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megbízza a környezetvédelmi előadót a Köztársaság u. és Dózsa György u. 
kereszteződésénél, valamint a Rákóczi út és a Klapka utca találkozásánál lévő fák 
gallyazását rendelje meg az Önkormányzattal szerződött vállalkozótól. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012 
 

Felelős: Környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 

• Kossuth téren lévő elszárad szivarfák 
 
Kovacsik Tamás: A Kossuth téren két szivarfa van, ami kiszáradt tavaly. Ez akadályozza az 
oda ültetett hársfa fejlődését.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Valóban így van, javasolja a fakivágást, pótlási 
kötelezettséggel. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

91/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a Kossuth téren lévő elszáradt szivarfák kivágását, pótlási kötelezettséggel. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012  
 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
 
Kovacsik Tamás: Nagy Imre utca és a Rákóczi út kereszteződésében lévő japán akácfa törzs, 
a járdát már jelentős mértékben tönkretette. Most szeretnék a járdát megcsinálni, de ez a törzs 
akadályt jelent. A másik probléma a Török Ignác utca - Luther M. utca kereszteződésétől a  
feneketlen tó felé az ott található hársfa sor gallyai az út feléig már belógnak. Egy jelentős 
szakaszon a menetiránnyal szemben, át kell menni a másik sávba, mert nem lehet elférni sem 
a kerékpárosoknak, sem az autósoknak. Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót az 
elhangzott problémák felmérésére. Javasolja továbbá, hogy a 2011-es és 2012-es évben 
kiadott fapótlási kötelezettségeket ellenőrizzék le a bizottsági határozatok alapján. Ebbe a 
munkába be lehetne vonni a közterület-felügyelőket.  
 
6. napirendi pont: EGYEBEK (I.) – Szakátskert Kft. kérelme 
 
 Kovacsik Tamás: A Szakátskert Kft. kérelmet nyújtott be büfé üzemeltetésére. A büfében 
csak iparilag csomagolt termékeket szeretnének árusítani, mint pld. üdítő, keksz, csokoládé,  
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víz, stb.) A Szakáts-kertet egyre többen látogatják, igény merült fel az árusításra. A bérlők 
megfelelően gondozzák a területet, egyre többen járnak a Szakáts-kertbe, a partot ápolják. A 
vendéglátásra és a turistaforgalomra tekintettel kérik a büfé üzemeltetésére a tulajdonosi 
hozzájárulást. A bérlők további tervei, hogy a félig lebontott un. „marhaistálló” épülete előtt, 
ahol nincs növényzet, szeretnének egy tollaslabdapályát és egy lábtenisz pályát létrehozni, 
ahol a téli időszakban korcsolyapályát létesíthetnének. A meglévő fal felé egy tetőt 
szeretnének építeni. A falat nem építenék tovább, ezt a későbbiekben csinálnák meg.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kerti építmény építhető, a szabályoknak utánanézett, ennek nincs 
akadálya. Tervezői nyilatkozat szükséges, bejelentés köteles. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak egyrészt a büfé üzemeltetéséről, 
másrészt az elhangzott tervekről. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

92/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Szakáts-kertben büfé létesítéséhez, melyben iparilag 
csomagolt készítményeket árusíthatnak.  
A bizottság felhívja a Szakátskert Kft., mint bérlő figyelmét a büfé nyitásával 
kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzésére.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

93/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elviekben támogatja a Szakáts-kertben lévő, korábban istállóként üzemelő, félig 
elbontott épület előtti tollaslabda és lábteniszpálya kialakítását, és tető létesítését.  
A bizottság felkéri a bérlőt a tervek becsatolására, a főépítészhez és a bizottsághoz 
történő eljuttatására.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 

• Egyebek (II) – Nemeskéri út forgalomszabályozásával kapcsolatos internetes 
szavazás 

 
Kovacsik Tamás: A hivatal Informatikai irodája készített egy tájékoztatást a Nemeskéri út 
forgalomszabályozásának internetes szavazásáról. A bizottság korábban indokoltnak látta a  
30 km/órás sebességkorlátozást, a  szavazás viszont a 68 %-kal a KRESZ szerint előírt 50 
km/órás táblát részesítette előnyben.  
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Hlavács Judit: A probléma az ott élőket érinti, az 50 km/órás tábla akkor lenne indokolt, ha a 
járdát megépíti az önkormányzat.  
 
Balogh György: Kiírtunk egy szavazást, ennek az eredményét akkor el kell fogadni. Nem 
kellett volna kiírni a szavazást, a körzet képviselőjével ezt meg kellene beszélni. A szavazás 
után már – véleménye szerint - nem lehet azt mondani, hogy maradjon ez az állapot.  
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a következő Képviselő-testületi 
ülésre elkészül a módosítás a járdaépítések költség-támogatásával kapcsolatban. A 
betonjárdák támogatására tett javaslatot, 100 %-os anyagköltség térítéssel. Ez lenne a 
megfelelő megoldás, ha a járda megépülne, akkor viszont a szavazás szerint is eljárnánk.  
 
Hlavács Judit: Ez nem egy reprezentatív szavazás, azért ezt is figyelembe kell venni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A betonjárda kérdését azért nem támogatja, mert nem javítható,  a 
térkőből épített járda viszont felszedhető és a probléma megszűntetése után ismét lerakható.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint 30 km/órás táblát nem lehet kitenni, már 
korábban is az 50 km/órás táblát javasolta. 
 
Csányi József: Általánosságban úgy értelmezhető, hogy ahol már ki van helyezve a 30 
km/órás sebességkorlátozó tábla, akkor e szerint kell közlekedni, ez egy szabály, amit a 
közlekedőnek be kell tartani. Hasonló a helyzet pld. Érd városában is. Valóban lassú így a 
közlekedés, de indokolt. 
 
Hlavács Judit: A tábla mindenképpen kötelezi a közlekedésben résztvevőt. Egyszer döntött a 
Képviselő-testület erről a 30-as sebességkorlátozó tábláról, akkor ez nyilván indokolt volt. 
 
Kovacsik Tamás: Következő ülésre meghívjuk a körzet képviselőjét a helyzet tisztázására.  
A másik szavazás arról szólt, hogy  a városi televízió adásai a www.god.hu internetes oldalon 
is nézhetőek lennének. Ennek eredménye 81 %-os „igen” volt. 
 
 

• Komposztkeretek 
 
Jakab Júlia: Javasolja a korábbi 72/2012.(IV.18.) sz. VKB határozatban szereplő összeget, 
vagyis a 2900,-Ft-on történő árusítást  2.500,-Ft-ra módosítani. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

94/2012.(V.15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
módosítja a 72/2012. (IV.18.) sz. VKB határozatában szereplő, kedvezményes áron 
megvásárolható komposztkeretek árát 2.500,-Ft-ra. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
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• „Madarak és Fák Napja” – határozatmódosító javaslat 

 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A rendezvényre elkészült és kihelyezésre került 5 db laminált 
információs tábla és több madárodú. Az anyagköltség valamivel több lett és a bizottság által 
korábban megszavazott összeg kevésnek bizonyult.  
 
Kovacsik Tamás: A pontos összeg ismeretében tudja csak a bizottság a határozatot 
módosítani, illetve a költség fedezetére javaslatot tenni. Javasolja, hogy a következő ülésen 
tárgyalja a bizottság. 
 
 

• Kistérséggel kapcsolatos kérdés 
 
Kenesssey Zoltán: A Kistérségek megszűnnek augusztus-szeptemberben. Kérdése, hogy az 
elmúlt két évben a kistérségtől az önkormányzat mennyi pénzt kapott? Az orvosi ügyeletet 
Fót városa nem szavazta meg, mi lesz ezzel az ellátással? Eddig a Kistérségből mit 
profitáltunk, útépítések stb.? 
 
Kovacsik Tamás: Az önkormányzatot a Kistérségben a polgármester képviseli. Az orvosi 
ügyelettel kapcsolatban a Szociális Bizottság tud választ adni. A többi kérdést nem tárgyaltuk, 
ezért nincs a bizottságnak információja.  
 
 

• Árpád u. – Sződi u. – közvilágítási problémák  
 
Kovacsik Tamás: Beruházási Osztálynak jelzi a problémát. 
 
Szabó Csaba: A felsőgödi védőgáttal kapcsolatban szeretné tájékoztatni a jelenlévőket arról, 
hogy Farkas Zoltánnéval, a katasztrófavédelmi felelőssel a Duna-parti gátat megnézték, 
ezekről fényképfelvételeket is készítettek. (A kivetítőn bemutatja)  
 
Kovacsik Tamás: A címzetes főjegyzőt felkértük, hogy vegye fel a kapcsolatot a vízügyi 
hatósággal. Ő azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs semmi probléma a gáttal kapcsolatban.  
Javasolja, hogy ennek ellenére tartsanak helyszíni szemlét.  
 
 

Kmf. 
 
 

 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   

 


