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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2013.
június 26-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba és Nagy Károly tagok, akik jelezték
távolmaradásukat)
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 5 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és jelzi, hogy az
Egyebek napirendi pontban javasolja tárgyalni a jegyzőkönyvhitelesítő megválasztását.
A sorrendiségre javaslata, hogy elsőként az 5. ezt követően a 6. napirendet tárgyalja a bizottság,
tekintettel a meghívottakra.
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.
Csányi József: Egyebekben a Kincsem-köz és a Köztársaság utca kereszteződésénél lévő bokrok
nyírásáról szeretne pár szót mondani.
Jakab Júlia: A 4. napirendet javasolja a 7. napirendi pontban tárgyalni.
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről és javaslatokról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és elfogadják az alábbi
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását:
1. Településszerkezeti Terv módosítása – 050-es tábla
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
2. Nemeskéri úti temető bővítése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
3. Búzaszem Alapítvány elnökének kérelme
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
4. ELMŰ gallyazások
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
5. PENTA Kft. tervezett aszfalttörő tevékenységének környezetvédelmi hatástanulmánya
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
6. Zajszintmérő és adatgyűjtő készülék vásárlása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
7. Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
8. Egyebek:
- Jegyzőkönyv hitelesítő választása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
- Kincsem-köz és a Köztársaság utca kereszteződésénél lévő bokrok nyírása
Előterjesztő: Csányi József VKB tag, képviselő

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: PENTA Kft. tervezett aszfalttörő tevékenységének környezetvédelmi
hatástanulmánya
Kovacsik Tamás: A bizottság tárgyalta már ezt a napirendi pontot, de akkor el kellett napolni,
mert a PENTA Kft-től nem jelent meg senki, aki a hatástanulmánnyal kapcsolatban a
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kérdéseinkre válaszolt volna. Ekkor levette napirendről, és Jakab Júlia környezetvédelmi
előadó tájékoztatta a PENTA Kft-t a bizottság által felvetett kérdésekről.
Most újra napirendre került a hatástanulmány tárgyalása. Felmerült sok kifogás, kérdés a
hatástanulmányt illetően, ezért Zombori László igazságügyi szakértőt kérte fel az
önkormányzat véleményezésre. A szakértő átnézte a tanulmányt. Többféle kérdést kell
tisztázni, ahhoz, hogy a hatástanulmányt el tudjuk fogadni. Időközben a cég szándékának híre
ment és az ott élő lakosság, több, mint százan aláírásukkal kifejezték ellenző szándékukat a
Penta Kft. aszfalttörő tevékenysége ellen. Felkéri a szakértőt és a környezetvédelmi
ügyintézőt, hogy ismertessék véleményüket. Kiemeli, hogy nem célja az önkormányzatnak,
hogy a céget akadályozza a tevékenységében, de a lakosság érdekeit figyelembe kell venni.
Jakab Júlia: Az újonnan beadott anyag terjedelmes és alapos volt. A zajvédelmi szabályok
alapján pontos számítások történtek, de a számítások alapértékeit nem tudtuk beazonosítani,
hogy honnan származnak, erről nem áll rendelkezésre dokumentum. Felsorolták a zajvédelmi
határértékeket a nappalit és éjszakait, de a védendő terület kisvárosias lakóterület, ezért az
adatokat időszakokkal javasolja kiegészíteni, napokra, hetekre, jelölve, hogy mire vonatkozik.
A megítélési szintet, hogy milyen zaj lesz a lakóépületeknél nappal 30 decibel és éjjel 40
decibel, nem érti, hogy ez miért van. Ezek egyelőre azok a kérdések, amik részéről
felmerültek. A törőgép elhelyezése a terület hátsó részére került, ezt örömmel vette észre.
Felkéri a szakértőt, hogy mondja el véleményét a hatástanulmánnyal kapcsolatban..
Zombori László igazságügyi szakértő: Precízen kidolgozott anyagot kaptunk, de a zajvizsgálat
során megállapította, hogy nem kis kézi gépekről, hanem nagy teljesítményű gépekről,
földmunkagépekről, aszfaltkeverőkről van szó, ami nem egy fűnyírógép teljesítményével,
zajhatásával mérhető fel. A számításokat sokkal alaposabban kell elvégezni. Egyetért az
előadóval. Kb. 20 méteres távolságig a zajhatás 80 decibel. Számításokat végzett és
megállapította, hogy számadatok magasan eltérnek. A szabványokkal nem volt tisztában,
hogy mire alapozták, itt egy kidolgozott elméletet kell figyelembe venni. Lényegesen
magasabb számok és értékek jöttek ki az általa végzett számításoknál, mint amit a PENTA
Kft. rögzített.. A többi zajforrás is igen jelentős, nagy a gépek rezgéskibocsátása, erről is
kérnének adatokat. A védendő terület lakóterület, és nem ipari terület. A cégről jó véleménye
alakult ki az útépítések kapcsán, egyébként a hozzáállásuk is pozitív. Megfontolandónak
tartja, hogy a tervezett tevékenységet máshol folytassák. A gépeknél a munkavédelmi, és
egyéb dolgokat rendben találta, de a zajvédelmet nem.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ha Ő ott lakna, akkor az önkormányzattal szemben az volna az
elvárása, hogy semmiféle zajszinttel ne kelljen számolnia, vagy, ha igen, akkor megfelelő
zajszintcsökkentővel. Ha hivatalos méréssel lehet igazolni, vagy a zajokat zajvédéssel
megőrizni, hogy a lakosság ne szenvedjen kárt, akkor javasolja csak a tevékenység elkezdését.
Bertáné Tarjányi Judit: A betontörmeléknek az utakban van a helye. Egy másik cégnek, aki a
M2-es út túloldalán végez zajhatással járó tevékenységet a bizottság pozitív elbíráló javaslatot
tett a hatástanulmányára. A Penta Kft. viszont „kertvárosias” lakóterületen végezné a
betontörő tevékenységet. A temető mellett is aggályosnak tartaná a betontörő létesítését.
A 253/1993. sz. kormányrendelet (OTÉK)-ból idéz. Javaslata, hogy a bizottság arról döntsön,
hogy a környezetét mennyire befolyásolja és hatással van-e a lakóterületre. Az infrahangokkal
nem foglalkozik a tanulmány, pedig ez az emberi szervezetre igen káros hatással van. Ez a
falakon is át tud hatolni.
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Lenkei György: Mint körzeti képviselőt a lakók többször megkeresték, itt van előtte a
beadvány, amit százan aláírtak. A lakók itt már tényként írják és kilátásba helyezik a pert,
mivel az ingatlanjaik értékcsökkentté válnának, ha az üzem beindulna. A Hernád-közből
jelezték, hogy nem volt olyan lakos, aki a zajszintmérésről tudomást szerzett volna. Kéri,
hogy a zajszintmérésnél hívják meg a lakosságot, mert e nélkül hiteltelennek tűnnek a
mérések. Az optimális az lenne, ha az üzemet messzebb vinnék. A lakossági tiltakozás igen
jelentős. Ezért, ha bármilyen zajmérés, vagy egyéb mérés történik, javasolja, hogy ez a
környékbeli lakosok tájékoztatásával történjen, mert akkor az ellenszenv és a felháborodás
sem lenne ekkora mértékű.
Darvas Károly ( Penta Kft. ügyvezetője): Két kollegájával jött, Sultz Mónika szakértővel és
Lovász Béla üzemvezetővel. Köszöni a meghívást. Kéri a bizottságot, hogy pontosan
fogalmazzák meg, hogy mi az, ami hiányzik a tanulmányból.
Lovász Béla üzemvezető: Ezek a zajmérési adatok a gépek gépkönyvéből származnak, ez egy
mobil betontörő gép, évente egyszer, vagy kétszer kerül sor a használatára. Nem lesz
forgalomnövekedés, nem törnek több anyagot, mint eddig. Az eddigi tevékenység jogi
szabályait akarják letisztázni. A zajmérésben igaza van Lenkei képviselő úrnak, mert évente
egyszer, vagy kétszer történik a betontörés erről a környékbelieket tudják tájékoztatni.
A zajhatással kapcsolatban elmondja, hogy 80 és 50 decibel igazából elenyészett, fák is
zajcsillapítást végeznek, marad a kb. 50 decibeles alapzaj, ami eddig sem jelentett problémát.
A 400 kw egy nyergesvontató teljesítménye, de ez csak egy laikusnak nagy szám. Eddig is
történtek ezek a törések évente egyszer – kétszer történnek, a Penta Kft. által feltört utakból
származó anyagokat törik. A porral kapcsolatban elmondja, hogy zárt részben végzik a
tevékenységet, vízzel kezelik. A tevékenység évente 3-4 munkanapot jelent munkaidőben, szó
sincs éjszakai munkavégzésről.
Jakab Júlia: A tanulmányban szerepelt, hogy 10 tonna / nap a kapacitás és fel volt tüntetve az
éjszakai munkavégzés is. Az, hogy évente egyszer vagy kétszer végeznék a tevékenységet
nem derül ki az anyagból.
Lovász Béla: A törést évente 3-4 nap végzik reggel 8-tól délután 16-ig, munkaidőben.
Kovacsik Tamás: Az anyagban napi darálásról és mennyiségről van szó, ez nem egyezik a
most elhangzottakkal, sőt az éjszakai munkavégzés is benne van.
Lovász Béla: Korábban is voltak lakossági problémák, most nem volt részükről tájékoztatás,
de ha valaki érdeklődik, akkor bárkinek felvilágosítást adnak.
Lenkei György: Mit jelent az, hogy mobiltörőgégp? Kerekeken gurul és bárhová helyezhetik a
telephelyen?
Lovász Béla: Nem, a gép nincs a telepen csak évente 3-4 napot, akkor hozzák ide, bérlik.
Azért mobil, mert szállítható.
Lenkei György: Ebből is félreértés van, mert a lakosság nem így értelmezte a mobiltörő
megnevezést. Az pedig nyilvánvalóan jogos felháborodást keltett, hogy éjszaka is folyik a
betontörő tevékenység. Javasolja a lakosság pontos tájékoztatását, hogy egyértelmű legyen a
tevékenység, hiszen a hiányos tájékoztatás felháborodást szül. Lakossági fórum összehívását
javasolja, ott a hivatal is képviseltetné magát.
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Próbaüzem és a zajmérés az előírt szabályoknak megfelelő és
írásban is rögzítik a tevékenységet, akkor az többet jelent, mint az elhangzott ígéretek, hiszem
a cégvezetők és a képviselők változhatnak. A lakóközösség tájékoztatása fontos valóban.
Lenkei György: Ha a pontos időszakot megjelölik, akkor fel lehetne készülni rá.
Bertáné Tarjányi Judit: A Penta Kf.t nyújtson be egy olyan iratot, ami a valóságnak
megfelelő, mert az elhangzottak nem egyeznek a beadott anyaggal. Próbamérést be kellett
volna mutatni. Ha a beadványt módosítják próbaüzemet bemutatják a lakosságnak és a
tevékenység nem lesz zavaró, akkor nincs akadálya a betontörés végzésének.
Lovász Béla: A lakóközösség szervezzen lakógyűlést és akkor az alvállalkozóval a munkát
elvégezteti, mindenki láthatja a tevékenységet.
Kovacsik Tamás: Ezt az anyagot nem tudjuk figyelembe venni, mert nem valós adatokat
tartalmaz. Kéri, hogy a Penta Kft. ügyvezetőjét, hogy egy rövidebb, pontosan megfogalmazott
tanulmányt nyújtsanak be. Javasolja, hogy lakossági fórum keretében a lakók győződjenek
meg a zaj és egyéb hatásokról, továbbá a Penta Kft. tájékoztassa majd a lakosságot a
betontörések pontos időpontjairól. Működés közben mérés történhetne a Hernád-közben,
mindekkor a lakók részt vehetnének a próbaüzemen.
Bertáné Tarjányi Judit: Az infrahangokról is szeretne adatokat kérni.
Jakab Júlia: A gép kezelési utasításában lehet erre utaló adat.
Hernád utcai lakó: A próbaüzemen és a mérésen részt szeretne venni a lakóközösség
mindenképp. Ha egy héttel előtte megkapják az értesítés az időpontról, akkor véleménye
szerint mindenki részt tud venni.
Csányi József: Közös konszenzus alakult ki ezek szerint a bizottság, a lakók és a Penta Kft.
között. A zajszintmérés közösen a lakókkal üzemközben folytatódik, és meg lesznek
elégedve,ha nem lesznek zavaró hatások, akkor nem lesz akadálya a tevékenység
folytatásának.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az ülés előtt kiosztott előterjesztésben
szereplő határozati javaslatról és annak kiegészítéséről az elhangzottak alapján.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
84/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Penta
Kft.-től beérkezett hiánypótlás alapján nem látja biztosítottnak, hogy a tervezett
tevékenység a közelben lévő lakóövezetet nem sújtja a jogszabályokban megengedettnél
magasabb zaj- és rezgésterheléssel, ezért a Penta Kft. jelen Városrendezési
Hatástanulmányának elfogadását a lakóközösség védelme érdekében elutasítja.
A bizottság javasolja továbbá, hogy a tervezett tevékenységet a cég a lakott területtől
távolabb eső területre helyezze, ha erre nincs mód, akkor a lakókörzet közvetlen
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közelében végezzen hivatalos zajszintméréseket, és az eredményt lakossági fórumon
ismertesse az ott lakókkal.
A bizottság felkéri a Penta Kft. ügyvezetőjét, hogy próbaüzem esetén a lakosság
képviselőit hívják meg. Az eredmények (mérési adatok, infra-hatás vizsgálata, lakossági
vélemények) és a módosított hatástanulmány (tevékenység ideje, a mobilgépre
vonatkozó kiegészítés) birtokában tud a bizottság határozatot hozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Kovacsik Tamás: Köszöni a megjelenést és felkéri a Penta Kft. ügyvezetőjét, hogy a
bizottsági ülésen elhangzottak alapján nyújtsák be újra a hatástanulmányt és akkor a bizottság
újra napirendjére tűzi.
2. napirendi pont: Zajszintmérő és adatgyűjtő készülék vásárlása
Lenkei György tag kiment.
Kovacsik Tamás: A bizottság tavaly már tárgyalt a vásárlási szándékról, most az árajánlatot
láthatjuk. Javasolja a bizottsági keretből megvásárolni.
Jakab Júlia: A készülék ára 49.990,-Ft + postaköltség, azaz 51.040,-Ft.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
85/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága saját
pénzügyi keretéből 51.040,-Ft-ot ad a Voltcraft SL-451 típusú zajszintmérő műszer
megvásárlására. Felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt a beszerzéssel és leltárba vétellel
kapcsolatos ügyintézésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

3. napirendi pont: Településszerkezeti Terv módosítása – 050-es tábla
Bertáné Tarjányi Judit: Kétszer tárgyalta a bizottság. A telektulajdonosok képviselője mindig
az erdősáv törlését kéri az önkormányzattól. Mindig valamilyen követelést támaszt az
önkormányzattal szemben. Kártalanítási igénye is volt, az esetleges földhivatali bírság miatt,
ez jogi képtelenség. Ennek a pernek elébe állhatunk.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, szavazzanak arról, hogy a bizottság a korábbi határozatát
fenntartja.
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A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
86/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
fenntartja a 73/2013.(VI.12.) sz. VKB határozatában foglaltakat, mely szerint
javasolja a volt 050. hrsz-ú tábláról az erdősáv törlését a most induló
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításába bevenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész
4. napirendi pont: Nemeskéri úti temető bővítése
Bertáné Tarjányi Judit: Urnás temetéseket szinte már lehetetlen végrehajtani. A csatolt
műszaki tervdokumentáció az urnafalak átalakítását javasolja. Ha az átalakítások
megtörténnek, akkor bővül a temetkezési helyek száma. A 8. oldalon található rajzon vastag
vonallal jelölték az átalakított urnafalat. A második lépcsőben az urnafalas temetések
problémáját oldanák meg, a harmadik lépésben az új urnafalak kialakítását, a negyedikben
pedig a Mayerffy-parcellában a díszsírhelyek és kripták elhelyezése.
Kovacsik Tamás: Elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
87/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben tulajdonosi hozzájárulást ad a Göd,
Nemeskéri úti (volt Hernád út) temető 2013. május 5-én kelt „Beépítési terv és építészeti
műszaki leírás”-ban foglaltak megvalósításához.
5. napirendi pont: Búzaszem alapítvány elnökének kérelme
Bertáné Tarjányi Judit: Az építkezés második ütemére beadtak egy építési engedély kérelmet,
de a váci és a dunakeszi hivatal egymásnak adja az ügyet. Az előírások szerint a hatóságok
plusz parkolókat kérnek. A kérelemben az iskolával szomszédos, jelenleg is parkolónak
használt területre kérnek engedélyt.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
88/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
részére, hogy a 783 hrsz-ú ingatlanon lévő, Vécsei utca felől megközelíthető parkolót is
használja, amennyiben a terepet rendezi és kőszórással biztosítja a sár és
pormentesítését.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész
6. napirendi pont: ELMŰ gallyazások
Zöldfelületi kérelmek
•

ELMŰ gallyazások

Jakab Júlia: Az ELMŰ jelezte a szükséges gallyazások helyszíneit, ezeken a területeket
bejárta és az árajánlatot bekérte, az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel.
Az 5. számú határozati javaslatról kéri a bizottság döntését.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
89/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a Felső-gödi utcákban az elektromos
hálózatot zárlattal veszélyeztető fák gallyazását az árajánlat alapján. (265.000,-Ft)
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

•

2131 Göd, Babits u. 23. sz. előtti hársfák

Jakab Júlia: A Közterület-felügyelet és a szemétszállítók jelezték, hogy a fák gallyai az
űrszelvénybe belógnak és akadályozzák a teherautók közlekedését. A gallyazás 60.000,-Ft-ba
kerül, kosaras autóval végzik.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
90/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a 2131 Göd, Babits u. 23. számú
ingatlan előtt található 2 db hársfa gallyazását a beérkezett árajánlat alapján. (60.000,Ft)
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
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•

Nemeskéri temetőben lévő kiszáradt fenyőfa

Jakab Júlia: Lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a fa rádőlhet sírokra és a lehullott,
kiszáradt tüskék rongálják a sírkövet. Az árajánlat beérkezett, 15.000,-Ft.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
91/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a Nemeskéri úton lévő temetőben
található 1 db fenyőfa kivágását a beérkezett árajánlat alapján. (15.000,-Ft)
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

•

Nuszpl Ferencné kérelme (2132 Göd, Szeder u. 6. )

Jakab Júlia: A bizottság az előző ülésén tárgyalta a fák gallyazását, melyre árajánlatot kellett
bekérnie. Az árajánlat megérkezett a gallyazásra és a kettéhasadt fa kivágására, mely 90.000,Ft.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
92/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a 2132 Göd, Szeder u. 6. számú
ingatlan előtt található fák kosaras autóval történő gallyazását és, illetve a
balesetveszélyes fa kivágását a beérkezett árajánlat alapján. (90.000,-Ft)
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

•

Attila u. – Újélet u kereszteződésénél lévő mogyoróbokrok

Jakab Júlia: A mogyoróbokrok megnőttek a szemétszállító autót akadályozzák a
közlekedésben.
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A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
93/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az Attila utca – Újélet utca
kereszteződésénél lévő mogyoróbokrok gallyazását a beérkezett árajánlat alapján.
(15.000,-Ft)
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Jakab Júlia: Kéri a bizottságot, hogy hozzon határozatot arról, hogy a vegetációs időszakban
kizárólag csak balesetveszély esetén lehessen fakivágást végezni.
A bizottság tagjai 4„igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
94/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
vegetációs időszakban közterületen nem engedélyez fakivágást, kizárólag csak
balesetveszély elhárítása céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

•

Németh László Ált. Iskola - forfa épület tetejét érintő fa

Balogh György: A tetőjavítást végző vállalkozó is jelezte, hogy problémás a faág. A
gallyazásnál is levágtak több gallyat, mert balesetveszélyes. A tetőt korábban is átszakította a
leeső gally.
Jakab Júlia: A fa eltávolításának költsége 120 eFt. Vagy kosaras autóval, vagy alpin
technikával tudják a munkát elvégezni.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
95/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a Németh László Ált. Iskola forfa
épületénél lévő fa kivágását a beérkezett árajánlat alapján. (120.000,-Ft)
Felkéri továbbá az ügyintézőt, hogy szeptemberben szervezzen egy bejárást, amin az
iskola fásszárú növényeinek, állományának felülvizsgálatát végzik.
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Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
6. napirendi pont: Egyebek
•

Jegyzőkönyv hitelesítő választása

Kovacsik Tamás: A kormányhivatal utasítást adott ki, mely szerint a jegyzőkönyveket egy
bizottsági tagnak kell hitelesítenie, így két aláíró szerepel majd a jegyzőkönyveken az elnök
és a hitelesítő. Javasolja Lenkei György tagot hitelesítőnek.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
96/2013.(VI.25.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
Lenkei György képviselőt, hogy a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket a
megadott határidőn belül hitelesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök

•

Kincsem-köz és Köztársaság utca kereszteződésénél lévő bokrok nyírása

Csányi József: Köztársaság úti lakók kezdeményezték, hogy a Penny áruház mögötti
szakaszon a rengeteg a benőtt fa és bokor. Helyszíni bejárást javasol.
Kovacsik Tamás: Felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy az önkormányzattal szerződőtt
vállalkozóval és Csányi Józseffel végezzenek helyszíni szemlét az említett utcában.
A részvételt megköszöni és az ülést bezárja.
Kmf.
Lenkei György
Bizottsági tag, képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

Kovacsik Tamás
VKB elnök

