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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2012. szeptember 17-i soron következő ülésén, a polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba tag, aki jelezte távolmaradását).

Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke 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. Az Egyebek napirendi pontban tárgyalja majd a bizottság az
aluljárókban felszerelni kívánt kamerarendszer árajánlatát, a Rákóczi úti teniszpálya öltöző
konténerének ügyét. Egyebekben napirendi pontban szeretné felvetni a rovásírásos táblák
felújítását. A sorrendiségre tett módosító javaslata, hogy az 1. napirendi pontot a bizottság
akkor tárgyalja, amikor az előterjesztő megérkezik. Tekintettel a 7. és 12. napirendi pont
tárgyalására érkezett vendégekre javasolja ezeket a 4. és 7. napirendi pontként tárgyalni.
Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk,
előterjesztésük, jelezzék.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nemeskéri Parkerdőnél lerakott zöldhulladékkal, az állattartási
rendelettel kapcsolatban szeretne hozzászólni.
Kenessey Zoltán: A Duna-parti kőgáttal kapcsolatban szeretne hozzászólni.
Csányi József: A Huzella iskolánál lévő közlekedési problémáról szeretne beszélni.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat szavazzanak az elhangzottakról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az alábbi
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását:
Napirendi pont:
1. Göd-Újtelep (Bócsa) közterületeinek rendezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
2. Szakáts-kertben létesítendő kötélpályához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
3. Tulajdonosi hozzájárulás – Rozmaring utca közvilágítás bővítése
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
4. Hajdú László közterület-használati engedély kérelme
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5. Gödi két szabadstrand kialakításának költségei
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
6. GSE elnökének 2012. szeptember 3-án kelt kérelme
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
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7. Homokbánya-II – Városrendezési hatástanulmány
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
8. Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének közterület-használati engedély kérelme
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
9. Komposztálókeretek beszerzése
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
10. Közterületi fakivágási és gallyazási kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
11.Fapótlások ellenőrzése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
12. Egyebek:
- Az alsógödi és felsőgödi aluljárók bekamerázása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
- Göd, Rákóczi u. 23. sz. alatti teniszpálya öltöző konténere
Előterjesztő: Kollárné Resch Edit Beruh. Ea.
- Nemeskéri Parkerdőben lerakott zöldhulladék, Állattartási rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva
- Huzella Ált. Isk. – közlekedési problémák
Előterjesztő: Csányi József VKB tag, képviselő

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Göd-Újtelep (Bócsa) közterületeinek rendezése
Lenkei György: dr. Hubayné dr. Horváth Nóra tervező elkészítette Göd-Újtelep
közterületeinek környezetrendezési-kertépítészeti tervét. A tervben szerepel első lépésként a
buszforduló rendezése, majd a 2/a útról a bevezető út, vagyis a Munkácsy Mihály utca
fásítása, és a templomkertben és a játszótérnél növények elhelyezése. Szeptember 29-én,
„Bócsa” településrész megalakulásának a 70. évfordulóját ünneplik. Ezt a korábbi Képviselőtestületi ülésen tárgyalták, kéri, hogy a bizottság most a parkosítással kapcsolatban döntsön,
illetve fogadja el az ezzel kapcsolatos tervet. A buszfordító parkosítása egyrészt társadalmi
munkában épül, másrészt szakemberek bevonásával. Itt lesz emléktábla, növényzet. 1942-ben
települtek ide az emberek. A másik évforduló a harangszentelés 65. évfordulója. Az anyagban
található, az akkori kastély kapubejárati oszlopainak és kapujának a fényképe. Ez egy közel
100 éves helytörténeti emlék, ezt és a harangot, haranglábat javasolja helyi védettség alá
venni. Kéri a terv elfogadását és az említett építmények helyi védettség alá helyezését.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van-e lehetőség, hogy a most elkészült parkot locsolják, mert
ez szükséges kb. másfél két évig, hogy a telepített növények megeredjenek.
Lenkei György: A Munkácsy utcánál van csak vízvezeték, innen nem lehet megoldani a
locsolást. Az intézetnek van viszont egy kerti csapja. Szeretné, ha a későbbiekben almérő
felszerelése után innen lehetne megoldani a locsolást.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Inkább egy kút fúrását javasolja.
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Lenkei György: A kútfúrás nagyon drága és egyébként is száraz terület, kb. 20 méter mélyen
lenne csak víz, több száz ezer forint lenne, amíg ez megvalósulna. Ráadásul közterületen van,
ezért sem lehetne kutat fúrni.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy külön-külön szavazzanak a határozati javaslatról és
az elhangzott védetté nyilvánítási javaslatról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
116/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja GödÚjtelep (Bócsa) közterületeinek rendezését az alábbiak szerint:
a.) a Munkácsy és Fóti út kereszteződésében a meglévő információs tábla köré a mellékelt
tervdokumentáció szerint növényágyás elkészítését. (6468/8. hrsz., besorolása:
közlekedési terület)
b.) a Topház előtti közterületre a mellékelt tervdokumentáció szerinti burkolat, emléktábla
és padok elhelyezését (besorolása zöldpark)
c.) A 6468/38. sz. ingatlanon álló harangláb köré a növénytelepítést
d.) A Munkácsy Mihály utca és a Zrínyi utcai közösségi terület fásítását. (6424. hrsz:
besorolása: különleges, sport)
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. november 30.

117/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt:
- a Göd-Újtelepen, az egykori Schöffer-kastély kapuzatánál megmaradt 3 db oszlop,
- és a templomkertben (Mayerffy utca 22.) lévő harangláb és harang
védetté nyilvánításához készíttesse el a rendelet-tervezetet és nyújtsa be a következő Képviselőtestületi ülésre jóváhagyás végett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 24.

2. napirendi pont: Szakáts-kertben létesítendő kötélpályához tulajdonosi hozzájárulás
Kovacsik Tamás: Az önkormányzat elképzelése az volt, hogy a Szakáts-kertet megtartsuk
saját természetközeli formájában és egy szabadidőparkot hozzunk ott létre. Most az anyagban
egy kötélpálya kialakítását láthatjuk. Felkéri a kötélpálya üzemeltetőjét, hogy ismertesse
terveiket.
Viola Albert (vállalkozó): A felsőgödi Kék-Duna Hotelban is üzemeltetnek egy felnőtt
kötélpályát. Itt a további bővítés megfontolandó a szálloda üzemeltetésében bekövetkezett
változás miatt. A Szakáts-kertben egy gyermek pálya létrehozását tervezték, kb. 20-30
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gyermeket tud lefoglalni. A tervek szerint a pálya bővíthető lesz, ha erre igény és lehetőség
adódik.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A természetvédelmi részét innentől kezdve elfelejthetjük. Ez
egy ÖKO-folyosó, tehát meg kellene kérni a természetvédelmi hatóságtól az állásfoglalást. Itt
bármiféle turisztikából származó bevétel lesz-e ez még kérdéses számára is. Az
aljnövényzetben számos védett növényzet van, erről jó lenne, ha informálódna a vállalkozó,
mielőtt bármibe belefognak. A védett növények elpusztulnak és a védett állatok e területről el
fognak menni. A természetközeli állapot e területen eddig megvolt, csodálatos
visszajelzéseket kaphattunk a kirándulóktól.
Lenkei György: A növényzet védelmével egyetért. Alapjában véve a pálya kialakításával a
gödi gyermekeknek fognak örömet okozni. Kérdése, hogy a horgászokkal egyeztettek-e?
Viola Albert: Igen, természetesen, a horgászok nem emeltek kifogást a létesítés ellen.
Lenkei György: Ha a horgászok is elfogadják, nem zavarja Őket a létesítmény, akkor
valószínűleg nem jár különösebb zajjal. Azzal egyetért, hogy a természetvédelmi hatóságtól
állásfoglalást kell kérni. Támogatja a pálya kialakítását, ha nem lesz növénykárosodás. Az
előterjesztéshez csatolt térkép szerint nem az igazi nagy ősfák közt van a pálya, hanem az
iskola közeli területen. Ez esetben támogatja a kialakítást.
Csányi József: Azok a gyermekek, akik itt részt vesznek majd, azok tudatosan járnak ezeken a
területeken. Számtalan helyen járt az országban, minden ilyen pálya általában
természetvédelmi területen vannak, a gyermekek erre különösen a területet óvják, az a
tapasztalat.
Kenessey Zoltán: Milyen az aljnövényzet, országos védettségű?
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Országos védettségű, dunai csillagvirág található a területen.
Bertáné Tarjányi Judit: Valóban az ÖKO-hálózat része, de sem a hamvas égert sem a dunai
csillagvirágos területet sem érinti, mivel azok a rézsű másik felén találhatók. Nem javasolja a
természetvédelmi hatóság állásfoglalásának kikérését, nem épületről van szó.
Kovacsik Tamás: Javaslata, hogy a működést addig engedélyezze a Képviselő-testület, amíg a
Szakáts-kert bérlőinek is szól a szerződése. Ezt az időszakot javasolja a kötélpálya működési
idejének is.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem lát bérleti díjat sem, egyebet sem a városnak ebből milyen
haszna van?
Kovacsik Tamás: Az önkormányzatnak nyújtott előnyök fel vannak sorolva az anyagban.
Jakab Júlia: Veszélyessé váló fákról írnak, ezek melyek?
Viola Albert: A vihar okozta károkat elhárították igény szerint, ez a másik pályánál is így volt.
Fontos a megfelelő, jó kapcsolat a terület tulajdonosával.
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Bertáné Tarjányi Judit: Bérleti szerződés megkötését javasolja, ez mindkét fél érdekét védi.
Javasolja, hogy e szerződést a Képviselő-testület hagyja jóvá. Felhívja a vállalkozó figyelmét,
hogy a Szakáts-kert Kft-től és a Búzaszem Ált. Iskolától is hozzájárulást kell kérnie.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
118/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Szakáts-kert rézsűjében a kötélpálya létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulás
megadását és a bérleti szerződés megkötését az alábbi feltételekkel:
a.) A Funnycar Kft. bemutatja a terület bérlőjének, a Szakáts-kert Kft-nek és a
területen működő Búzaszem Általános Iskolának írásos hozzájárulását,
b.) A pálya melletti lépcső balesetveszélyes, felújítását az üzemelés megkezdése előtt
el kell végezni,
c.) A Funnycar Kft. a Szakáts-kert Kft. bérleti szerződésének leteltéig, azaz 2014.
szeptember 21-ig térítésmentesen használhatja a területet, ezen időszak leteltével
bérleti díj kerül megállapításra az eltelt idő tapasztalatainak figyelembe
vételével,
d.) Valamennyi bekövetkezett kárért a Funnycar Kft. felel.
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: 2012. november 30.

3. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás – Rozmaring utca közvilágítás bővítése
Popele Julianna: Az önkormányzat már hosszú évek óta megjelenő igényt teljesít a
megrendeléssel, ehhez kérnek a bizottságtól tulajdonosi hozzájárulást. A HÉSZ-ben földkábel
az előírás. A bővítésnél milyen a helyzet, ez más kérdés. Itt 4 oszlop csatlakozna az
eddigiekhez. A HÉSZ-ben ezt pontosítani kellene, mert itt 90 %-os a légkábel, és bővítésről
lenne szó. Itt az ELMŰ és nem az önkormányzat a kötelezettségvállaló. Javasolja a légkábeles
megoldást és a HÉSZ pontosítását a bővítésre vonatkozóan.
Lenkei György: Evidens, hogy ide nem földkábelezés kell. A lámpatestek már egyébként is az
oszlopokra kerülnének. Egyetért azzal, hogy itt legyen a légkábel, de javasolja a HÉSZ
módosítását is az elhangzottak szerint.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Miért nem a tervezés előtt fordultak hozzánk és miért a
kivitelezés után. A földkábel kb. 26 %-kal drágább, mint a légkábel. Korábban az Erdész
utcában találkozott ezzel a kivitelezővel. Nem javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Bertáné Tarjányi Judit: A közvilágításban cél a földkábelezés. A légkábel a viharoknál okoz
komoly problémákat. Véleménye szerint egy kicsit későn került a bizottság elé az anyag.
Kovacsik Tamás: A HÉSZ-nek ez a része vitára ad okot valóban. Hogy a jövőben ne legyen
vita ezt tisztázni kellene. A végcél valóban a földkábel lenne, ez a támogatott. Egy esetleges
HÉSZ módosításnál a jövőben a földkábelhez ragaszkodjunk, még akkor is ha drágább.
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Csányi József: Köszöni, hogy így megvalósult, az Ő körzete, az ott élők 4-5 éves kérését
teljesítette az önkormányzat. Aki a helyszínt ismeri, az tudja, hogy a földkábelezés az utat
teljesen tönkretette volna.
Popele Julianna: A kivitelező nem most fordult a bizottsághoz, több mint egy hónapja
benyújtotta a kérelmét, de a hivatali szabadságolások miatt csak most kerülhetett a bizottság
elé.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A tervezés időszakáról beszélt, nem az elmúlt hetekről.
Popele Julianna: Augusztus 12-től várta a kivitelező a hozzájárulást.
Nagy Károly: Ha ez nyári aktuális kivitelezésre volt tervezve, akkor már télen kellett volna az
engedélyezési eljárást megindítani.
Kenessey Zoltán: Mennyi a két kábelezési mód közti anyagi különbség?
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: kb. 30 %.-kal drágább a földkábelezés, mint a légkábelezés.
Kovacsik Tamás: A következő HÉSZ módosításkor szeretné ezt a részt pontosítani. Erre
felhívja a főépítész figyelmét.
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „tartózkodás”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
119/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi
hozzájárulást ad a YUKO Kft. részére a Göd, Rozmaring utca (2965. hrsz.) közvilágítási
hálózat bővítéséhez a 12-01-K-109 munkaszámú, J-12-52 rajzszámú kiviteli terv alapján.
A tervezett beruházás a Helyi Építési Szabályzattal nem ellentétes.
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető

4. napirendi pont: Hajdú László közterület-használati engedély kérelme
Bertáné Tarjányi Judit: Eldöntendő kérdések, hogy szeretnénk-e Dunakeszihez hasonló
arculatot, és hogy kinek a területe. A Kerekerdő utcával szembeni területen két nagy közmű
helyezkedik el. A Nemeskéri úti bejáratnál elméletileg nincs akadálya a tábla kihelyezésének
véleménye szerint. Összegezve elmondja, hogy a 2. sz. táblánál javasolja a közművekkel való
egyeztetést, az 1. és 3. számú táblakihelyezésnél pedig a pontos kimérést. Felhívja a
figyelmet, hogy a táblák 2 m2 alattiak legyenek.
Kovacsik Tamás: A Nemeskéri út – Mikszáth utcánál a tábla kihelyezésnek ezek szerint
nincs akadálya?
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Bertáné Tarjányi Judit: A terület kérdéses, a kivetítőn bemutatja a földhivatali hozzácsatolást.
Ezt egymaga a földhivatal jegyezte be a közigazgatási határ módosítási engedélyének kikérése
nélkül. Ez a tábla viszonylag jó helyen lenne.
Kovacsik Tamás: A Kerekerdő utcánál a táblaelhelyezés kérdéses az ott elhelyezkedő
közművek miatt.
Hajdú László: A közműegyeztetés folyamatban van.
Kovacsik Tamás: A 3. sz. táblát az Összekötő utca és a Termálfürdő körutat összekötő
névtelen út mellett szeretnék kihelyezni.
Bertáné Tarjányi Judit: Itt a pontos helyszínt ki kellene mérni.
Balogh György: Korábban a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-t bízta meg a
bizottság a reklámtáblák helyszíneinek felméréseire és a reklámtábláknál egységes
arculatának kialakításával. Nem kellene a véleményüket kikérni a kihelyezés előtt?
Kovacsik Tamás: Először a tulajdonosi hozzájárulást kell megadni, a műszaki dolgokat
rendezni és ez után értesíteni a Göd Kommunikációs Nonprofit Kft-t.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Korábban a táblák formájára is voltak javaslatok, nem tudom,
hogy ebből mi lett elfogadva, de az egységesség volt akkor a táblák kihelyezésénél a cél.
Kovacsik Tamás összefoglalja a határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
120/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörében tulajdonosi hozzájárulást ad Hajdú László (2120
Dunakeszi, Barátság u. 11.) vállalkozónak, a kérelmében 1. sz. táblának jelölt és Göd,
Mikszáth Kálmán utca és a Nemeskéri K. M. út sarkán lévő kihelyezéshez, azzal a
feltétellel, hogy Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft-vel a kihelyezésről egyeztet.
Az előterjesztésben 2. számmal jelölt és a Nemeskéri K. M. út mellett, a Kerekerdő
utcával szemben kihelyezni kívánt táblával kapcsolatban a bizottság úgy dönt, hogy a
kihelyezési kérelmet ismételten tárgyalja majd a közműegyeztetések után.
A 3. számmal jelölt tábla kihelyezésével kapcsolatban a bizottság javaslata, hogy a
terület tulajdonviszonyának tisztázása után nyújtsa be kérelmét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

5. napirendi pont: Gödi két szabadstrand kialakításának költségei
Kovacsik Tamás: Az alsógödi és felsőgödi szabadstrand kialakítására tettünk lépéseket. A
felsőgödi szabadstrand megnyitása sikerült, az alsógödi partszakaszra is megjött az engedély,
de későn, így már nem volt érdemes megnyitni. A festékekre és bója kihelyezésre 111.911,-
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Ft-ot kellett költeni. Az előterjesztésben az összes számla látható. Javasolja ezt az összeget
bizottsági keretből finanszírozni.
Lenkei György: Ez nem egy tetemes költség, a strandok kialakítása fontos.
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja ezt a költséget kb. 20 eFt-tal megemelni, mert három bóját
vissza szeretnének helyezni. Az alsógödi szabadstrand megnyitása azért csúszott, mert két
közlekedési táblának a kihelyezéséről szóló engedély késik, a kérelmet több, mint két hónapja
adta be. A közlekedési hatóság remélhetőleg jövő nyárig nem tudja majd elhúzni az
engedélyek kiadását. A 9 bójából 5 van meg, 4 eltűnt. Mint magánember rengeteget
foglalkozott a bóják visszaszerzésével, újbóli kihelyezésével.
Kovacsik Tamás: A két szabadstrand kérdését a TESZ-nek átadjuk, a bóják kirakása,
mozgatásával a TESZ bíz majd meg valakit.
Kovacsik Tamás: A számla beérkezésekor a 20 eFt-ról is szavazni fogunk.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
121/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a két gödi
Duna-parton kialakításra kerülő szabadstrand megnyitásához szükséges anyagköltségeket a
becsatolt számlák alapján saját pénzügyi keretéből fedezi 111.911,-Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

6. napirendi pont: GSE elnökének 2012. szeptember 3-án kelt kérelme
Kovacsik Tamás: dr. Horváth László GSE elnöke írt megkeresést, ezt felolvassa. A levél
becsült értéket tartalmaz, ezt így nem lehet elfogadni, megszavazni.
Mohai Gábor (Labdarúgó szakosztály vezetője): A becsült költséget azért írták, mert ásott
kútról van szó, nem lehet tudni, hogy mikor találnak vizet. A kiásás után tudnak erről
nyilatkozni.
Kovacsik Tamás: Az áramszámlával szintén ez a helyzet. A fűkaszálással kapcsolatban
elmondja, hogy ha már létrehozták ezeket a pályákat, akkor a karbantartás költségeit is
kellene tudni fedezni. A bizottság nem használhatja fel a keretét ezen összeg fedezésére. Ez az
év már nem tartogat száraz hónapokat, a jövőre irányuló javaslata, hogy az éves karbantartási
összeggel emelje meg a Képviselő-testület a GSE jövő támogatási összegét. Ebből az
összegből rendezhetik a jövőben a villanyszámlát, fűnyírást, pályakarbantartást. Ezt tudjuk
támogatni a két pályára vonatkozóan.
Jakab Júlia: Jegyzői hatáskör a kútfúrás, erre meg kell kérni az engedélyt.
Mohai Gábor: Két tétel van, ami pontosan meghatározható, a szivattyú és a tömlő ára.
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Kovacsik Tamás: Csak pontos összeget lehetne támogatni, de ezt nem javasolja, hanem
inkább azt, hogy az önkormányzat emelje meg a GSE felé az éves önkormányzati támogatás
összegét.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Várható volt, hogy a locsolást nem tudják majd megoldani.
Fényképet mutat a közelmúltban elültetett fagyalcserjesorról, ami kiszáradt.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
122/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elviekben
támogatja a Gödi Sport Egyesület által kezelt sportpályák fenntartását, de az ehhez
szükséges pénzügyi fedezetet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
rendszerességgel támogatni nem tudja, ezért javaslatot tesz a Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottság felé, hogy a GSE-nek nyújtott jövő évi költségvetési
keretet a két sportpálya fenntartásához szükséges pénzösszeggel egészítsék ki.
A VKB felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat és a GSE között
kötött bérleti szerződések 2012. december 31-én lejárnak, így a kért támogatások
odaítélése új szerződés birtokában lehetséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

7. napirendi pont: Homokbánya II – Városrendezési hatástanulmány
Bertáné Tarjányi Judit: Az üzemeltető korábban rendelkezett elvi engedéllyel. Az Ezüstföld
Kft. üzemeltette a homokbányát és itt hulladékkezelő telep létesítéséhez kapott engedélyt.
Időközben lejárt a homokbánya engedélye, az új üzemeltető nem kíván hulladékkezeléssel
foglalkozni. Javasolja, hogy az új tulajdonos az új környezetvédelmi engedély birtokában
üzemeltesse a homokbányát.
Lenkei György: Javasolja a főépítész előterjesztését elfogadni.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
123/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
DŰNE SZEKTOR KFT (székhely: 1171 Budapest, Andrásfa u. 5., képviseli: Szabó Tamás
ügyvezető) által benyújtott és kiegészített „Városrendezési Hatástanulmány”-t elfogadni a Göd
II-homokbánya működésével kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 30.
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8. napirendi pont: Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének közterülethasználati engedély kérelme
Kovacsik Tamás: Az előterjesztésben szerepel, hogy a kérelmező „Családi nap”-ot szeretne
rendezni a Feneketlen tónál 2012. szeptember 29-én. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a
határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
124/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének (képviselője:
Sipos Richárd), hogy 2012. szeptember 29-én, 9-21 óráig a Feneketlen-tónál lévő
sportpályán „Családi nap”-ot rendezzen.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

9. napirendi pont: Komposztálókeretek beszerzése
Jakab Júlia: Amióta a zöldhulladék elszállítása nem ingyenes, megnőtt az igény a
komposztálókeretek vásárlására. A korábban rendelt keretek elfogytak , a TESZ-nél lehetett
regisztrálni az újabb igényeket.
Kovacsik Tamás: Javasolja a 200 db megrendelését, ha már a névreszóló rendelés
megközelítette a 170 db-ot. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított határozati
javaslatról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
125/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a Településellátó Szervezetet 200 db Ildare_296672 típusú komposztkeret (3.800 Ft + 27
% Áfa = 4.826 Ft darabonként) és házhoz szállításuk ( 120.000 Ft + 27 % Áfa: 152.400
Ft.) megrendelésére, valamint a lakosság felé 2500 Ft-os kedvezményes áron történő
árusításának lebonyolítására.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ Igazgató
Határidő: azonnal

Kovacsik Tamás: Nem ennek a napirendi pontnak a része, de itt említi meg, hogy a
közmunkások szerszámkészletét pótolni kellett, 2.600,-Ft értékben vettek szerszámot.
Javasolja, hogy ezt az összeget a bizottság saját pénzügyi keretéből fedezze. Felkéri a tagokat
a szavazásra.
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
126/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a
közmunkások szerszámkészletének pótlására 2.600,-Ft –ot biztosít saját pénzügyi
keretéből.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

10. napirendi pont: Közterületi fakivágási kérelmek
•

Halász Józsefné (2131 Göd, Pesti út 60.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező a gallyazást kéri az ingatlana előtt, a 2-es út és a járda közötti
szakaszon. Ez a terület viszont a közútkezelő tulajdona. Véleménye szerint nincs
balesetveszély, a lehullott falevelek összetakarításában lehet segíteni, de a gallyazást nem
javasolja.
Kovacsik Tamás: Esetleg ki lehet egészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy forduljon a
közútkezelőhöz.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
127/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Halász
Józsefné (2131 Göd, Pesti út 60.) sz. alatti lakos gallyazási kérelmét elutasítja, mivel a
kérdéses fa a közútkezelőhöz tartozó területen van. A bizottság javasolja, hogy kérelmét
a Magyar Közút KHT Váci Kirendeltségéhez nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Győrvári Ferecné (2132 Göd, Bocskai u. 26.) kérelme

Jakab Júlia: Kérelmezi a háza előtti fa kivágását, mert a gyökerek felnyomják a kerítését.
Tény, hogy vannak a kerítésen repedések. A fa belsejét betonnal kiöntötték. Javasolja a
fakivágást és a fapótlást.
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

128/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
Győrvári Ferencné (2132 Göd, Bocskai u. 26.) kérelmére hozzájárul a Bocskai u. 26.
szám előtti fa kivágásához, pótlási kötelezettség mellett. A pótlás őshonos fafajtával
történhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Tomsitsné Lakos Erzsébet (2131 Göd, Bem u. 2.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező 4 db akácfát szeretne kivágni, de nincsenek olyan rossz állapotban a
fák, nem balesetveszélyesek. A 4-ből 2 fa kivágását javasolja, pótlási kötelezettséggel.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
129/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul a Bem u. 2. szám előtti akácfák közül 2 db akácfa kivágásához pótlási
kötelezettség mellett. A pótlás őshonos fafajtával történhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Lukács Istvánné (2132 Göd, Mária u. 11.) kérelme

Jakab Júlia: Két turkesztáni szilt kér kivágni, mert a gyors növekedésük veszélyeztetik a
villanyvezetéket.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
130/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul a Mária u. 11 szám előtti, 2 db turkesztáni szil kivágásához pótlási
kötelezettség mellett. A pótlás őshonos fafajtával történhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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•

Szántó-Horváth Marianna (2131 Göd, Béke u. 32.) kérelme

Jakab Júlia: A fák törzseinek az állapota rossz, belül korhadtak, bár kilombosodott fák. A
fákon behasadások vannak, nem látja akadályát a fák kivágásának.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az egész Béke utcában egységes fasort kellene ültetni.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
131/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul a Béke u. 32. szám előtti 4 db akácfa kivágásához pótlási kötelezettség
mellett. A pótlásról a kérelmező köteles egyeztetni Jakab Júlia környezetvédelmi
előadóval.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Göd, Kálmán u. 8.

Jakab Júlia: Az utca felé hajlik be egy csonka fa, ez leszedte egy teherautó tetejét. Dr.
Garabon Sándor jogtanácsosnál folyik az ezzel kapcsolatos kártérítési ügy. Javasolja a
fakivágást.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
132/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
megbízza a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Kálmán u. 8. szám előtti
szivarfa kivágását az Önkormányzattal szerződött vállalkozótól.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Ady út , Duna út - kiszáradt akácfák

Jakab Júlia: 10 db akácfát írt össze. Ezek kivágásához kér engedélyt, illetve finanszírozást.
Jelzi, hogy e tárgyban a közútkezelőnek is kérelmet kell írni. Szükséges a fapótlás
meghatározása.
Kovacsik Tamás: Gömbszivarfát javasol. Felkéri Jakab Júliát, hogy egyeztessen a
közútkezelővel, kérje meg a szükséges engedélyt. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
133/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
megbízza a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Duna u. és Ady Endre
utcákon lévő kiszáradt akácfák kivágását az Önkormányzattal szerződött vállalkozótól.
A kivágáshoz és pótláshoz szükséges a Közútkezelő tulajdonosi hozzájárulása.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2012
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Luther utca – facsonkítási ügy

Jakab Júlia: A Luther utcában megdöbbentő fényképfelvételeket készített az utcában történt
facsonkításokról.
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a címzetes főjegyző tegyen feljelentést ismeretlen tettes
ellen az ügyben a Dunakeszi Rendőrkapitányságon.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
134/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy a Göd, Luther utcában történt
környezetkárosító facsonkítás és rongálás miatt tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen
a Dunakeszi Rendőrkapitányságnál.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

11. napirendi pont: Fapótlások ellenőrzése
Kovacsik Tamás: A fapótlások ellenőrzése kapcsán a bizottság felkéri Jakab Júlia
környezetvédelmi előadót, hogy írjon levelet a listán szereplő tulajdonosoknak a fapótlások
elmulasztása miatt. Felkéri a bizottság jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a 2010-es évben előírt
fapótlásokról is készítsen listát és az ellenőrzést végeztesse el a Közterületfelügyelet
dolgozóival.
12. napirendi pont: Egyebek
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Keller György az alsógödi szabadstrandon
táblát tulajdonított el, és eközben tetten érték. A tábla visszaszerelési költsége 34.000,-Ft volt.
Dr. Garabon Sándor jogtanácsos a fizetési felszólítást megírta Keller Györgynek.
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•

Aluljáró bekamerázása

Kovacsik Tamás: A közelmúltban elkészült aluljárót két esetben lefújták, ezért szeretnénk, ha
az aluljáróba kamera lenne felszerelve. Az ülés előtt kiosztott anyagban található az erre
vonatkozó árajánlat, amit a polgármesterrel is leegyeztetett. A rendőrségen feljelentést tett a
rongálás ellen, mint magánember. Az állomásfőnökségen visszanézhető felvételeket lehet
majd rögzíteni. A két kamerás beállás ára bruttó 285.352,-Ft. Az önkormányzat 2 év garanciát
vállalt arra, hogy az aluljáró a festés utáni állapotban marad. Javasolja a kamerák megvételét a
bizottsági keretből.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
135/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága saját
pénzügyi keretéből finanszírozza a Göd állomás vasúti aluljárójának bekamerázási
költségét a Polisec Biztonságtechnikai Kft.-től kapott árajánlat alapján, bruttó 285.352,Ft értékben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
•

Göd, Rákóczi út 23. sz. alatti teniszpálya öltöző konténere

Kovacsik Tamás: Az ülés előtti anyagban található Kollárné Resch Edit beruházási ügyintéző
előterjesztése. Az önkormányzat a Fácán Óvodaegység építése kapcsán megvásárolta a
tárgybani konténert. Az önkormányzat visszakérte a konténert a teniszpálya üzemeltetőjétől,
aki nem volt hajlandó visszaadni. Információink szerint a konténert árulja. Az ügy dr.
Garabon Sándor jogtanácsosnál van, aki a hivatalos felszólítást írta.
•

Rovásírásos táblák helyrehozása

Kovacsik Tamás: Észrevételezték, hogy a várost jelző rovásírásos Göd táblák rossz állapotban
vannak, szükséges a rendbehozásuk, festésük. Javasolja, hogy a Beruházási Osztály
intézkedjen ez ügyben.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
136/2012.(IX.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a Beruházási Osztályt, hogy intézkedjenek a 3 db rovásírásos Göd tábla rendbetételéről,
felújításáról.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Popele Julianna Beruházási Ov.
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•

Nemeskéri Parkerdőben lerakott zöldhulladék, Állattartási rendelet módosítása

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az alsógödi sportpálya parkolójában lévő képeket mutatja be,
ahol nagy mennyiségű zöldhulladék került lerakásra.
Jakab Júlia: Amióta nem ingyenes a zöldhulladék elszállítása, azóta probléma a közterületről
beszállított, levágott gallyak. Megegyezés született a Pilisi parkerdővel, hogy ők bedarálják. A
TESZ külső telephelyén megszűnt a zöldhulladék tárolás, mert a lakók ellenezték.
Dr. Mödlingerné Kovács: A GSE használja ezt a parkolót. A levágott gallyak mellé már
zsákokat is kiraktak, várható a törmelék lerakása is, ha ez nem változik.
Kovacsik Tamás: E tárgyban egyeztető tárgyalást javasol az erdészettel. Felkéri dr.
Mödlingerné Kovács Évát a találkozó összehívására.
•

Állattartási rendelet módosítása

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A rendelet módosításárára hívná fel a címzetes főjegyző
figyelmét. A kedvtelésből tartott állatok számát az önkormányzat nem korlátozhatja, többek
között ezért is szükséges a módosítás.
Jakab Júlia: Dolgozik a rendelettel, javasolja az átdolgozását.
Lenkei György: A rendelet módosításánál a lakosság szociális helyzetét is figyelembe kell
venni, azokon a területeken, ahol ez területileg elfogadható.
Lenkei György tag távozott.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy a chip beültetése az ebeknél
2013. január 1-től kötelező lesz.
•

Huzella Tivadar Általános Iskola közlekedése

Csányi József: A torlódás a kettes úton folyamatos, jó lenne azt elérni, hogy legalább a Petőfi
utca jobb oldalán ne lehessen megállni. A közlekedési dugó hatalmas, a probléma állandó.
Jakab Júlia: A torlódás azért is van, mert a gyermekek úgy szállnak ki az autókból, hogy
egyesével állnak meg az iskola előtt.
Kovacsik Tamás: A Béke út felé kellene elterelni
-

Széchenyi csárda

Kovacsik Tamás: A kerthelyiséget szeretnék tetővel fedni. Korábban beadott egy kérelmet. A
bizottság és a testület is elviekben támogatta.
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Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-ben ez „zöld-közpark”-nak van minősítve. Ezért csak
ideiglenes bontható tetőt lehetne ide felépíteni. Statikus tervező által készített tervet kell a
bérlőnek beadni. Viharálló sátrakat kell tervezni.
Kovacsik Tamás: A terveket látta, kéri, hogy a főépítész egyeztessen az üzemeltetőkkel.
Ezután a bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
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