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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2013. február 11-i soron következő ülésén, a polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba és Csányi József tag (nem    
                                                        jelezték távolmaradásukat)  
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 4 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a meghívó 
kiküldése óta beérkezett előterjesztéseket. Az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel az 1. sz. 
napirendi pont anyaga és az Egyebek napirend alatt tárgyalandó Németh László Általános 
Iskola igazgatójának dísz-sírhely és járdaépítési kérelme. Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha 
az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni. 
 
Lenkei György tag kiment 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Maros utca házszámozásával kapcsolatban szeretne 
hozzászólni.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és az alábbi  
 
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
Napirendi pont:  
 
1. Szakáts-kert Kft. bérleti szerződés módosítása   
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök     
2. Közterület-Felügyelet 2013. évi munkaterve 
    Előterjesztő: Kovács László Közterület-felügyelet vezetője              
3. Centrál Szabadtéri Vendéglátó Kft. – információ kérése 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Prohászka Imréné ügyintéző           
4. Regnum Marianum Újpesti Egyesület – közterülethasználati kérelem 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Prohászka Imréné ügyintéző                            
5. Papp Éva – közterülethasználati kérelme                               
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Prohászka Imréné ügyintéző                               
6. Közterületek elnevezése        
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                                                             
7. Közterületi fakívágások 2013 – megbízás      
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó                                                                    
8. Környezetvédelmi forrásigény – 2013 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó                                                                   
 9. Zöldfelületi kérelmek                        
      Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó     
10.Egyebek:  
     - Németh László Ált. Isk. és AMI igazgatójának két kérelme (járda, díszsírhely) 
       Előterjesztő: Bajkó Ildikó iskola igazgató  
     - Maros utca házszámozása 
       Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva bizottsági tag 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Szakáts-kert Kft. bérleti szerződés módosítása  
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előzményeket, a bizottság már tárgyalta az ügyet. A mostani 
anyag tartalmazza a tervezett terület-bérleti szerződést és egy helyszínrajzot. A bérlő 
kötélpályát szeretne létesíteni, ez nem jár káros környezeti hatásokkal. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A természetvédelmi értékeket nem lehet megóvni egy bizonyos 
látogatottság felett. Tudja, hogy önkormányzati érdek a létesítés, ezért tartózkodik majd a 
szavazásnál.  
 
Kovacsik Tamás: A Szakáts-kert Kft. képviselőivel többször egyeztettek, a külön szerződés 
tisztázza az új bérlő kötelezettségeit. A Szakáts-kert Kft. 324 eFt bérleti díjat fizet jelenleg. A 
kötélpálya területe kb. 800 m2-es, ezért javasolja az arányos bérleti díj meghatározását.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: 80-100 eFt-os éves díjat javasol, és ez a díj barterezhető is 
lehetne az iskolai látogatottsággal. 
 
Hlavács Judit: Nagy beruházás a kötélpálya kialakítása, nem javasolja a magas bérleti díjat. 
Munkabért is kell fizetnie a vállalkozónak, ami évenként közterhekkel együtt évi 2-3 mFt-os 
költség is lehet.  
 
Viola Bertalan (vállalkozó): Semmi akadálya annak, hogy a bérleti díj barterezhető legyen az 
iskolásoknak. A belépő összege várhatóan 1000-1200 Ft körüli a csoportos diák 
kedvezménnyel. Az üzemelésük során az egész napos program kitöltése a cél, 3 állomással, 
amiben játék, sárkányhajózás, kincskereső játék és az ebéd is beletartozik. Önmagában a 
kötélpályát a csoportoknak nem csinálták, eddig csak a felnőtteknél lehetett igénybe venni, 
mivel a biztosítóeszközöket a felnőttek használják a gyerekek animátor segítségével 
használják a pályákat.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az időszakokat is meg lehetne jelölni, hogy mely időpontban 
legyenek a gyerekek beosztva. 1 évig mindezt ki lehetne próbálni, hogyan működik ez a 
gyakorlatban, aztán megint lehetne dönteni a továbbiakról.  
 
Kovacsik Tamás: Akkor az elhangzott javaslat szerint 1 évig a lehetőséget az önkormányzat  
felajánlaná cserébe azért, hogy a gödi iskolás gyermekek a pályát térítésmentesen 
használhassák. 
 
Viola Albert: Egy behatárolást, létszámot azért meg kellene szabni. Ezért, ha bérleti díj lenne 
meghatározva, akkor már a létszám is könnyen tervezhető a barterhez. 
 
Nagy Károly: A gödi diákoknak lehetne esetleg 50 %-os díjon használni a kötélpályát.  
 
Hlavács Judit: Minden iskolánál lehetne létszámot meghatározni, hogy hány fő veheti igénybe 
iskolánként a pályát. 
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Kovacsik Tamás: Az éves bérleti díj meghatározása lenne a célszerűbb, így a barter is 
meghatározhatóbb. Felkéri a bizottság tagjait, hogy előbb a bérbeadásról, majd a bérleti díjról 
szavazzanak külön-külön. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatokat hozták: 
 

1/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy a Göd belterület 783 hrsz-ú ingatlanból 827 m2 területet az 
önkormányzat bérbe adjon kötélpálya létesítéséhez a Funnycar Tréning Kft.-nek (2131 
Göd, Csokonai  u. 7/a., képviseli: Viola Albert ügyvezető) 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

2/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Göd belterület 783. hrsz-ú ingatlanból 827 m2-es területre bérleti szerződés 
megkötését annak aláírásától számított 4 év időtartamra. 
A bizottság javasolja a bérleti díjat az első évben évi nettó 50.000,-Ft-ban meghatározni, 
mely díj elszámolható legyen úgy, hogy a gödi iskolák megfelelő arányú létszámban e díj 
mértékéig igénybe vehetik a kötélpályát.   
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
2. napirendi pont: Közterület-felügyelet 2013. évi munkaterve 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének tárgyalásakor  
javasolta azt a módosítást, hogy a Közterület-felügyeletnek is legyen munkaterve. Ezt került 
most a bizottság elé. A munkatervben foglaltakat megfelelőnek találja. Felelősség kérdésében 
javasolja, hogy legyen egy megosztás alsó és felső Göd tekintetében, hogy a két munkatárs 
ilyen területi megosztásban legyen beosztva.  
 
Kovács László (Közterület-felügyelet vezetője): Ha a megosztást vesszük Göd tekintetében az 
olyan, mintha nem lenne gazdája a dolognak, a hiányzás, a kollega helyettesítése során így 
elveszne a feladat. Úgy gondolja, hogy mindketten felelősek az egész Göd területéért, 
mindketten el kell látniuk a feladatokat, pld. rendezvényeknél is. A bejelentések hirtelen 
jönnek, sok esetben azt azonnal el kell látni. Amíg 4-5 fő közterület-felügyelő volt, addig ezt 
a megosztást meg lehetett volna oldani, de most mindketten ellátják a feladatot, ezért nem 
javasolja a területi megosztást. Göd egész területén most is figyelik azokat a helyeket, ahol 
nincs a hó eltakarítva, vagy egyéb szabálytalanságokat látnak. A munkaidő megjelölésével 
kapcsolatban elmondja, hogy sokszor előbb, mint a munkaidő, vagy sok esetben munkaidő 
után is teljesítenek szolgálatot. A nyári munkaidő is erősen változó, a feladatok nyáron 
megnőnek. A Közterület-felügyeletnek van egy állandó telefonszáma, amin hívhatók. 



 4 

Hétvégén is szinte kivétel nélkül mindig történik valami, vezetékszakadás, kóbor állat, egyéb 
ügy.  
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztésben látható, hogy a bírságok és a benzinköltségek fel 
vannak tüntetve, aránytalan. 
 
Kovács László: Igazából nehéz a bírságokat tervezni, hiszen nem a büntetés a cél. Idén már 
200 eFt bírságot szabtak ki a törvényi változásokat figyelembe véve, pld. a behajtani tilos 
ügyekben már 30 eFt-os díj is kiszabható. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem lehet a közterület-felügyelőktől többet kívánni, kevés 
létszámmal dolgoznak és valóban hétvégén is. Ha ez nincs valami úton tolerálva, akkor ez 
igen igazságtalan.  
 
Kovacsik Tamás: Azokat a dolgokat kellene megoldani, amik fontosak a város szempontjából. 
Pld. leszakadt KRESZ-táblák, autók szabálytalan parkolása több éven keresztül. Több 
egyértelmű helyzet van, amire a felszólításokat megtették, mégsem történt intézkedés a 
közterület-felügyelet részéről.  
 
Nagy Károly: A benzinköltség kapcsán elmondja, hogy a gyalogos felügyelettel igen sok 
probléma fellelhető, ami az autóból nem. 
 
Kovács László: Ha egy 4 órás adminisztrátor segítségükre lenne, akkor ez idő alatt a területen 
dolgozhatnánk. Korábban, amikor így működhettünk 1,5 – 2 mFt-os volt a bírságok behajtási 
költsége. 
 
Kovacsik Tamás: E téren megpróbál információkat beszerezni a megfelelő megoldásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”  egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

3/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elfogadja a Gödi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének 2013. évi 
munkatervét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
3. napirendi pont: Centrál Szabadtéri Vendéglátó Kft. információ kérése 
 
Lenkei György: Nem látja a cég székhelyét az előterjesztésben, gödi vállalkozó, vagy sem? 
 
Kovacsik Tamás: Ez most lényegtelen, mert ez az egy kérelem érkezett be, kürtöskalács 
sütésre. A helyszínt kérik megjelölni, hogy hol árusíthatnának. Javasolja, hogy a kérelmező 
bővítse a levelét, mert az önkormányzatnak a hely meghatározásához több információra lenne 
szüksége. Ha a jelenlévők egyetértenek vele, akkor ezt a levelet megírja a vállalkozónak. 
 
A bizottság tagjai elfogadják ezt a javaslatot. 
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4. napirendi pont: Regnum Marianum Újpesti Egyesület kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Ez a társaság minden évben egy alkalommal összejövetelt tart a Feneketlen 
tónál, erre kérnek engedélyt és térítésmentességet a közterülethasználatra vonatkozóan. 50-70 
fő részvételével számolnak mobil  illemhelyet hoznak magukkal, a szemetet összegyűjtik.   
 
Lenkei György tag kiment. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ha összeszedik a szemetet, akkor is az önkormányzat feladata 
az elszállítás, és ez költséggel jár.  
 
Kovacsik Tamás: Azt is lehet kérni, hogy a 350,-Ft-os zsákot vásárolják meg és ebbe tegyék a 
szemetet. Javasolja ezzel a feltétellel az engedély megadását. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi, hogy a Regnum Marianum Újpesti Egyesülete (képviselő: Deák Gábor, 
nyilvántartási szám: 9841/1993.) 2013. június 8-án 9-15 óráig közösségi összejövetelt 
tartson a Feneketlen-tó melletti területen, azzal a feltétellel, hogy a szemét szállításhoz 
szükséges zsákokat a Településellátó Szervezetnél beszerzi. A közterület-használat ezen 
időpontban ingyenes. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Papp Éva közterület-használati kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kérelemben szereplő és az Autó-pihenő buszmegállójánál található  
épület többször be van zárva, néha kozmetika, néha fodrászat működött. Mint korábban már 
foglalkoztak vele a szennyvíz elvezetése sem megoldott, talajterhelési díjat is ki lehetne vetni. 
Az épület a tulajdonosé, a terület önkormányzati. Javaslata, hogy az önkormányzat újabb 
működési engedélyt ne adjon ki, a felépítményt bontsák le, mert nem illeszkedik a 
környezetbe.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

5/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
járul hozzá, hogy Papp Éva 2013-ban is közterület-használati engedélyt kapjon Göd-
felsőn az autópihenő parkoló, autóbusz megállóhoz hozzáépített 9 m2-es üzlethelyiség 
alatti területre.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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6. napirendi pont: Közterületek elnevezése 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a korábbi előterjesztésben szereplő módosító javaslatokat, és az 
újabb előterjesztéseket, melyet a bizottság tagjai a 16. oldalon láthatnak. 
 
Felkéri a tagokat, hogy a javaslatokról külön-külön szavazzanak, mert a határozatokat is 
külön kell meghozni, bár az előterjesztésben egy határozatban szerepelt. 
 
Az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
javasolja, hogy az Összekötő út és Termálfürdő körutat összekötő közterületet „Termálfürd ő 
út”-nak nevezzék el. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 6862/3. és 6867. hrsz-ú 
közterületeket „Oázis utca”-nak nevezzék el. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

7/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága azt a 
javaslatot elveti, hogy az Ady Endre út és a Bozóky Gyula tér közötti szakaszt Teleki Pál utca 
helyett Révay utcának nevezzék el. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eredeti 
állapot fenntartását. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
Az előterjesztés 3. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

8/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja azt a javaslatot, hogy a 1641. hrsz-ú közterületet „Móricz Zsigmond utcá”-ra 
nevezzék át. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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Az előterjesztés 4. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

9/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja azt a javaslatot, miszerint a 430. hrsz-ú közterületet „Béke utca”-nak nevezzék.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
Az előterjesztés 5. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottságnak erről a 178/2012. (XII.10.) sz. VKB határozatában foglaltak szerint tette meg 
javaslatát. 
 
Az előterjesztés 6. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

10/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja azt a javaslatot, hogy a 4732/4. hrsz-ú közterületet „Szeder utca”-nak nevezzék. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
Az előterjesztés 7. sz. határozati javaslatára: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

11/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja azt a javaslatot, hogy a 4732/9. hrsz-ú ingatlant „Várdomb utca”-nak nevezzék. A 
javaslat elfogadása esetén a bizottság felkéri a Beruházási Osztályt, hogy a művelési ág 
megváltoztatását a földhivatalnál kezdeményezze. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Az előterjesztés 8. sz. határozati javaslatára: 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

12/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja azt a javaslatot, hogy a 6322/1. hrsz-ú közterületet „Golf utca”-nak nevezzék el. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Kovacsik Tamás: A mostani előterjesztés nem tartalmazza, de a bizottság a december 10-i ülésén a 
177/2012. (XII.10.) sz. határozatában tett javaslatot a jelenlegi Ságváry-köz elnevezéséről. 
  
Hlavács Judit: Észrevételezi még, hogy az Arany László sétány nevet kapta a Piarista iskola 
alatti utca, de a mai napig nincs kitáblázva.  
 
Kovacsik Tamás: A Piarista Iskola igazgatójával megbeszélést tartottak a közelmúltban a tó 
és parkosítással kapcsolatban a terület rendben tartásával kapcsolatban.  
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Amikor erről döntöttek, nem készültek jegyzőkönyvek.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

13/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megerősíti azt a korábbi határozatot, döntést, hogy a 352/6. hrsz-ú területet Arany 
László sétánynak nevezték el. A bíróság felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy intézkedjék az 
utcanévtábla kihelyezéséről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   
 
 
7. napirendi pont: Közterületi fakivágások 2013 - megbízás 
 
Jakab Júlia: Az előterjesztésben szerepel, hogy az elmúlt évben az önkormányzat Muszkatal 
Tamás egyéni vállalkozóval kötött szerződést a közterületen található fák kezelésére 
vonatkozóan. Az árakban mindig Ő adta a legkedvezőbb árajánlatot. Minden esetben a kért 
munkát szinte azonnal végrehajtotta, mind a lakossági, mind a hivatali észrevételek pozitívak 
voltak.  A szakmaiságban nyilván lehetne némi kifogást találni, de a munkájára semmilyen 
panasz nem érkezett. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Sok előnye volt, mindig mindenkor szinte azonnal megjelentek 
a helyszínen, a munkákat mindig elvégezték, vissza is mentek, ha bármi probléma volt, vagy 
igény merült fel. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

14/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy Göd város közterületein végzendő fakivágási és faápolási munkák 
elvégzésére 2013. évben Göd Város Önkormányzata Muszkatal Tamás egyéni 
vállalkozóval kössön szerződést.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 
8. napirendi pont: Környezetvédelmi forrásigény - 2013 
 
Jakab Júlia: Az előterjesztésben található összeg magasabb, mint tavaly, mert két olyan 
költség került bekalkulálásra, ami az elmúlt évi számításban nem szerepelt. Ez a két plusz 
költség a zöldhulladék-elszállítás és az őszi lombgyűjtési akció. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A védendő fák költsége hol található? 
 
Balogh György: A városfejlesztéshez viszont semmilyen költséget nem lát betervezve. 
 
Kovacsik Tamás: A városfejlesztésre vonatkozó költségek mindig a költségvetésbe vannak 
tervezve, címkézetten. A pályázatok önrésze pedig év közben derül ki. Ezért ezt bizottsági 
szinten nem lehet meghatározni, tervezni.  
 
Jakab Júlia: Már a cím is ezt mutatja, hogy csak a környezetvédelmi forrásigényt 
határozhatjuk meg. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

15/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2013. 
évi környezetvédelmi forrásigényt az alábbiakban meghatározott összegekben fogadja el 
és kéri betervezni a költségvetésbe. 
 

Sorszám Előirányzat/Cél Igényelt forrás 

1. Helyi védettségű fák(már védett fák, törvényben előírt 
kezelési tervének elkészítése, betartása; jelentős természeti 
értékű fák védetté nyilvánítása) 

1,2 MFt 

2. Közterületi faápolási munkálatok (balesetveszélyes fák 
kivágása vagy gallyazásának elvégzése, vadgesztenyefák 
permetezése) 

3,2 MFt 

3. Lakossági zöldhulladék ártalmatlanítás támogatása havi 
400.000 Ft támogatás + tavaszi és őszi akciók 

7,2 MFt 

4. ELMÜ hálózat zavartalan működése érdekében gallyazás 3 MFt 
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5. Környezeti nevelés az általános iskolákban, (interaktív 
környezetvédelmi előadások szervezése, oktató terem 
berendezése) 

0,6 MFt 

6. Közterületi faültetés (csemete vásárlás, ültetés, locsolás) 1,4 MFt 
7. Városi takarítás márciusban (konténer bérlés, védőkesztyűk 

stb.) 
0,7 MFt 

8. Dunakanyar takarítási programhoz csatlakozás augusztusban 0,3 MFt 
9. Feneketlen tó karbantartás (téli nádvágás, rézsű fenntartás) 0,3 MFt 

Összesen: Helyi környezetvédelmi célok megvalósítása 2013. 17,9 MFt +ÁFA 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
9. napirendi pont:  Zöldfelületi kérelmek 
 

• Kocsis József (2131 Göd, Berzsenyi D. u. 4.) – kérelme 
 
Jakab Júlia : Berzsenyi D. u. 4. számú ingatlan előtti akácfáról mutat képeket. A fa már erősen 
korhadt, korábban csak gallyazásról döntöttünk. A balesetveszély miatt javasolja a fa 
kivágását. A kérelmező az ingatlanán található fenyőfát is ki szeretné vágni. Javasolja, hogy 
végezzünk bevizsgálást és ezzel alapozzuk meg a döntést. Ez viszont jegyzői hatáskör nem 
bizottsági. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint a kérelmezőnek kellene hoznia a bemérési 
bizonyosságot, ezek után a jegyző úr dönthet, vagy a kivágásról, vagy a megtartásról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

16/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi Kocsis József 2131 Göd, Berzsenyi D. u. 4. sz. alatti kérelmében foglalt 
akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. A kivágott fa pótlása 2 db, minimum 6 cm 
törzskörméretű kocsányostölgyfa ültetésével történhet. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 

• Szabó Ferenc (2132 Göd, Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) – kérelme 
 
Jakab Júlia: A 2. sz. mellékletben csatolta a kérelmező levelét.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Szabó 
Ferenc 2132 Göd, Bajcsy-Zsilinszkyu. 25. sz. alatti lakos fakivágási kérelmét elutasítja. 
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 

• Prohászka Imréné (2131 Göd, József Attila u. 38.) – kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező elhunyt édesapja ingatlana előtt, 2131 Göd, Pesti út 108. kéri 3 db fa 
kivágását.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elutasítja Prohászka Imréné 2131 Göd, Pesti út 81. sz. ingatlan előtti fakivágási 
kérelemét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 

• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatójának díszsírhely és járdaépítési kérelme 

 
Bajkó Ildikó (igazgató): Két kérelmet adott be. Az egyik járdaszakasz folytatására a másik 
Németh László lányainak sírját nyilvánítsa az önkormányzat díszsírhelyé. A Kisfaludy és 
Madách utcai járdákat megcsinálták. Az iskola körül a gyermekek a tornaórák keretében 
futnak. A szülők is többször jelezték aggodalmukat, hogy ezen a szakaszon az úttesten kell 
futni a gyermekeknek. A Madách utca felől sokan mennek a rendelőbe, ezért kéri, hogy az 
iskola felőli oldalon a járdaépítés folytatódna a Madách utca iskola felőli oldalának a József 
utca és Erzsébet utca közti szakaszon. A József utcában is szükséges lenne a megfelelő járda.  
A másik kérelme Németh László fiatalon elhunyt lányainak sírhelyére vonatkozik. A két élő 
leánya, akik most 70-80 év körüliek nem tudnak ide utazni és ápolni ezeket a sírokat. Az 
iskola emléktáblát avatott Németh László írónak két helyszínen is, de most ez ügyben az 
önkormányzat segítségét . Kérése a bizottsághoz, hogy ez a két sír díszsírhely legyen. A 
meglévő feliratokat is rendbe kellene tetetni és ide is emléktáblát kihelyezni. 
 
Kovacsik Tamás: A következő ülésen foglalkozunk majd a temető problémákkal és a 
sírhelyekkel. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Beruházási Osztály vezetőjét, hogy a  
sírfeliratok felújításának és az emléktábla kihelyezésének költségeit terveztesse be a 
költségvetésbe. A bizottság a következő ülésén tud határozatot hozni erre vonatkozóan.  
A járdaépítéssel kapcsolatban elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a 
szavazásra. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

19/2013.(II.11.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási Osztályvezetőt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor tervezzék be a 
Madách utcai járda folytatását a József utcáig, és vizsgálják meg a József utcában a 
térkővel létrehozott járda építésének lehetőségét.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Popele Julianna Beruh. Ov. 
 
 

• Maros utca házszámozása 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szeretné, ha rendeznék a házszámozást a Maros utcában, ehhez 
kéri a körzeti képviselő, Lenkei György segítségét. 
 
Lenkei György: Az egyeztetéseket elvégzik, még időben, 30 napon belül, mert a jövő évi 
választások miatt nem lehet a házszámozásokon változtatni e határidő után. 

 
Kovacsik Tamás bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás  
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   


