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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2013. 

március 28-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lenkei György, Csányi József 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 tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy adminisztrációs hiba miatt lemaradt egy napirendi pont a meghívóból a„Göd, Pesti 
út 3867/15. hrsz-ú közterületből területcsere és értékesítés”. Mivel rendkívüli ülésen vagyunk, ezért 
egyebeket nem tárgyalhatunk. 
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki bejelentést és elfogadják az 
alábbi   
 
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1. A város területén lévő veszélyes fák karbantartása   
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                              
           
2. 7-es számú körzettel kapcsolatos kérések 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / dr. Pintér György képviselő                        

3. KRESZ-tábla kihelyezés  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök           
 
4.Göd, Pesti út 3867/15. hrsz-ú közterületből területcsere és értékesítés 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                                    
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. napirendi pont: A város területén lévő veszélyes fák karbantartása 
 
Kovacsik Tamás: A tervezett faültetések az áprilisi bizottsági ülésen kerülnek napirendre. A 
jelenlegi előterjesztéshez árajánlatokat csatolt a környezetvédelmi előadó. A Garden Kft. 
adott be árajánlatot, ami a feltételeknek megfelel, viszont a Polgármester úr kérése, hogy 
amennyiben van gödi vállalkozó, akkor az végezze el a munkákat. A Garden Kft. jól 
dolgozik, a szakértelműk kifogástalan, de budapesti cég. A gödi vállalkozóktól árajánlatokat 
kell kérni, ha a bizottság úgy dönt, hogy gödi vállalkozással kell elvégeztetni a munkákat. 
Ilyen munka például a Feneketlen tónál lévő 90 db fa.  
 
Jakab Júlia: Már érdeklődött gödi vállalkozóknál, de nem talált olyat, aki ezeket a munkákat 
vállalná. A permetezéssel kapcsolatban is árajánlatokat kért be. Javaslata, hogy a városban 
lévő vadgesztenyefák permetezésével a Garden Kft-t bízzuk meg. 186 db fa aknázómoly és 
gombák elleni permetezéséről van szó, és levél-trágyázásról.  
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A trágyázást ő kérte, mivel ha nincs megfelelő tápanyag a fa 
körüli talajban, akkor a fa ellenállóképessége csökken és az állapota romlik. 
Szakképzetlen munkát nem lehet megengedni, főleg az öreg fák tekintetében. Az ár-érték 
arány fontos, de a nívós munkát meg kell fizetni. Nyilván van olyan munka is, ami nem 
igényel akkora szakértelmet és olcsóbban el lehet végeztetni. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslata, hogy a Duna-parti Nyaralóházaknál a nyárfák 
kivágását az önkormányzattal szerződött vállalkozó végezze a beadott 350.000,-Ft-os 
árajánlata alapján. Javasolja, hogy a Kossuth téri faápolási munkákat a Garden Kft. végezze 
el,  a Feneketlen tónál lévő fakivágásokra kérjünk gödi vállalkozóktól árajánlatokat.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

36/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Duna-parti Nyaralóházaknál lévő nyárfák kivágását Muszkatal Tamás 
egyéni vállalkozó végezze el az általa benyújtott 350.000,-Ft-os árajánlata alapján.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

37/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Garden Fasorfenntartó Kft-t, hogy a Kossuth téren a faápolási és gallyazási munkákat  
a 2013. március 22-én adott árajánlatuk alapján (450.850,-Ft) végezzék el, valamint a 
városban található 186 db vadgesztenyefa aknázómoly és gombák elleni permetezését és 
levéltrágyázását 2 alkalommal. (1.347.216,-Ft.) 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
                                             

38/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a Feneketlen tó körül lévő fák kivágására 
gödi vállalkozóktól szerezzen be árajánlatokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
Jakab Júlia: Őzse János beruházási ügyintézőtől kapott bejelentés alapján fényképet mutat a  
Deák F. utcában lévő 3 db fáról.  
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Kovacsik Tamás: Itt vízelvezető árkok vannak, de a képek alapján is látni, hogy indokolt a 
kivágási javaslat, mert a fák az árokban vannak. Fapótlást javasol, amit az önkormányzat 
teljesít.  
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

39/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a Deák Ferenc utcában lévő 3 db fa 
kivágása ügyében intézkedjen és gondoskodjon a fapótlásról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 
2. napirendi pont: A 7-es számú körzettel kapcsolatos kérdések 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelemben foglalt igényeket, melyet a bizottság tagjai a 
kiküldött anyagban olvashattak. A körzet képviselőjének a kérése volt közvilágítási lámpatest 
elhelyezése a Kálmán u. 6/a. sz. előtti villanyoszlopra, így a Lenkey u. Kálmán u. 
kereszteződését megvilágítaná. Szintén ebben az útkereszteződésben javasolja zebrás 
gyalogos átkelő felfestését is, tovább a  30-as sebességkorlátozó tábla helyett a 40-es tábla 
kihelyezését. 
 
Nagy Károly: A zebra mindenképpen indokolt, a 30 vagy 40 km/h sebességkorlátozó tábla 
gyakorlatilag mindegy, de logikátlan a 30-as, lehetne végig a 40-es tábla.  
 
Kenessey Zoltán: Ha a zebra ott lesz, akkor úgyis le kell lassítani. 
 
Kovács László (Közterület-felügyelet vezetője): javasolja a 40 km-es tábla kihelyezését és 
támogatja a közvilágítási lámpatest felszerelését, és a gyalogátkelőhely létesítését.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

40/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja: 

- 2132 Göd, Kálmán u. 6/a. sz. előtt lévő villanyoszlopra lámpatest felszerelését, 
- A Kálmán utca – Lenkey utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely felfestését, 
- A Kálmán utcában a 30 km/h sebességkorlátozó táblák lecserélését 40 km/h-ra és 

az utca további részére a 40 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás, Beruházási Osztályvezető  
 
3. napirendi pont: KRESZ tábla kihelyezés 
 
Kovacsik Tamás: Lakossági kérést közvetít. A Leininger utca rövid zsákutca, melyben 
rengetegen behajtanak gépjárművel és az utca végén próbálnak megfordulni, itt szép kertek 
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vannak kialakítva, tehát nehézkes a megfordulás. Az ott élők kérése, hogy az utca elejére 
tegyék ki a „zsákutca” jelzésű közlekedési táblát.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatokat hozták: 
 

41/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
Popele Julianna Beruházási Osztályvezetőt, hogy a Leiningen utca – Gorkij utca 
kereszteződésében „zsákutca” közlekedési táblát helyeztessen ki.  
 
Határidő: 2013. június 1. 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Popele Julianna Beruházási Ov.  
 
 
4. napirendi pont: Göd Pesti út 3867/15. hrsz-ú közterületből területcsere és értékesítés 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előterjesztést. A közterületek értékesítése 
Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításával jár majd ezentúl, mert mind a 
kettő két eltérő besorolású terület. Az ilyen területrendezések a jövőben milliós 
nagyságrenddel számolhatók. Ezért nem javasolja a hasonló ügyleteket, de ezt a helyzetet 
meg kell oldani, ezért kéri elfogadni az előterjesztésében írt határozati javaslatot.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

42/2013.(III.28.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a 3867/15. hrsz-ú közterület cseréjének és értékesítésének rendezését a 
legközelebbi Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításában.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a főépítészt, hogy minden ilyen probléma kerüljön a bizottság elé. A 
Duna-parti sétánnyal kapcsolatban is lakossági megkeresésből derült ki, hogy ott már 
munkálatok folynak. A bizottság utóbb megtudta, hogy a kompok, révek pályázaton nyertünk, 
ezek után kezdték el a munkákat, a bizottság nem volt tájékoztatva erről, személy szerint nem 
tudott a munkákról. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ő szintén nem tudott erről, csak a munkafolyamatok megkezdése 
után. Ismertetést ad a közlekedési hatóság által küldött levélről és a velük folyatott 
telefonbeszélgetésekről. Barátságtalan lépésnek tartja, hogy a Rév működtetője és a hatóság 
az önkormányzatot szinte megkerülve intézkedett.  
 
Kovacsik Tamás bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

Kmf.  
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás  
jegyzőkönyvvezető       VKB elnök   


