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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. 

február 19-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba tag, Lenkei György tag – jelezték 
távolmaradásukat)  
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 5 tag jelen van. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kenessey Zoltán, a bizottság állandó meghívott vendége 2014. 
február 10-én elhunyt, temetése a Nemeskéri úti temetőben lesz 22-én 13 órakor. Kéri, hogy egy 
perces néma felállással emlékezzenek róla.  
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a meghívó kiküldése óta beérkezett, „Egyebek” 
napirendi pontban tárgyalt előterjesztéseket, ami az ülés előtt került kiosztásra. Ezek: a Közterület-
felügyelet 2013. évi beszámolója, egy konténer rendelési kérelem, egy vállalkozói kérelem használt 
ruhák gyűjtésére, a Sárkányhajó Szakosztály kérelme és a Zöld-Öböl Kft. kérelme. 
Köszönti az ülésre érkezett vendéget. A napirendi pontok sorrendiségének módosítását javasolja úgy, 
hogy második napirendként a meghívó szerinti 9. napirendet tárgyalják.  
 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.  
 
Balogh György: A közterületen elhelyezett plakátokkal kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
Csányi József: Gödi állomás előtti parkosításról szeretne az Egyebekben hozzászólni. 
 
Mucsi László: Kiserdő rendbentartása, gallyazások. 
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről és a sorrendiségre tett javaslatáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
1.) Gödi temetőkben található védett sírhelyek   
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                  
2.) Nemeskéri úti temető – halott hűtés szolgáltatás    
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök   
3.) 2014. évi közterületi fakivágási és faápolási munkálatok 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyint.                    
4.) Gyalogátkelőhely létesítésére javaslat 
      Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag          
5.) Fedett buszváróra javaslat 
     Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag                                                                            
6.) Regnum Marianum Újpesti Egyesületének közterület-használati kérelme 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Gergely Márta közterületfelügy. ügyint.         
7.) Ebnyilvántartási kötelezettség teljesítése 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia kv. ügyintéző                                   
8.) Természetvédelmi területek bemutatása 
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia kv. ügyintéző                                  
9.) Huzella-kert karbantartási munkálatai      
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia kv. ügyintéző                              
10.) A bizottság 2013. évi határozatainak végrehajtása 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök          
11.) Zöldfelületi kérelmek 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző        
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12.)  Egyebek: 

• 2690/4. hrsz-ú út megosztása és a 2690/1. hrsz-ú ingatlan határrendezése (Kincsem) 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. és Városüzem. Ov. 

• Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 

• Konténer rendelés 
Előterjesztő: Gergely Márta közt. felügy. ügyintéző 

• Használtruha begyűjtésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Gergely Márta közt. felügy. ügyintéző 

• GSE Sárkányhajó Szakosztályának kérelme 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  

• Zöld Öböl Kft. kérelme 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 

• TAXI beállóhely létesítése 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 

• Közterületen elhelyezett plakátok, hirdetmények 
 Előterjesztő: Balogh György VKB tag  

• Kiserdőben történő gallyazások 
Előterjesztő: Mucsi László TESZ elnök 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1. napirendi pont: Gödi temetőkben található védett sírhelyek 
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztést az ülés előtt kiosztott anyagban található.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Majerfy-sír környékén befejeződtek a temetések? 
 
Debreceni Péter: A temető üzemeltetője írja ki a parcella-használatot, erre készült terv, de a 
temetőgondnok nem értesült a parcella-határokról. Kérte a kijelölést korábban a polgármester 
is, ha előre ki van jelölve a határ, akkor ezt be lehet tartani, szerepel a térképen és az 
adatbázisba is bekerül. Ezt az adatbázist a temetőgondnok használja. A 11-es parcella 
díszsírhelyeknek van fenntartva, erről korábban már szó volt.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem fogadja el, hogy nincs információáramlás. A TESZ képviselője 
mindig itt van a bizottsági üléseken, mint tag és a testületi üléseken is részt vesz, tehát 
tudomása van az elhangzottakról. A 11-es parcella egy reprezentatív temetőrész, nem 
javasolja ide az urnás temetést.  
 
Helmes Ferenc: Jelenleg nincs más hely, nem tudják máshol megoldani az urnás temetéseket.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kerítés mellé lehetne temetni, ide pont elférnének az urnás 
sírhelyek. Kéri, hogy az urnás temetéseket ott végezzék. 
 
Helmes Ferenc: Ki kellene jelölni ennek a helyét. 
 
Kovacsik Tamás: A helyszín tisztázására bejárást javasol a TESZ képviselőjével közösen, a 
jövő héten.  
 
Debreceni Péter: Az előterjesztésben található árjegyzékben van minimális változás, kérés 
volt, hogy a nettó és bruttó ár is legyen feltüntetve. Még egy módosítás van az áraknál a 
kolumbárium és urnasírhely árainak felcserélése. Probléma, hogy kevés a sírhely, ezért 
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javasolják a rendeletmódosítást, hogy a rövidebb időre lehessen sírhelyet megváltani, öt vagy 
tíz évre, ezt kormányrendelet is megengedi, és a programban is feltölthető. 1859 db lejárt 
sírhely van, amit nem keresnek, vagy nem fizetnek hosszabbítási költséget. Ezért lenne 
szükség a rendelet módosítására. Ha valaki nem hosszabbítja meg a megváltási időt, akkor 
hirdetni kell 6 hónapig, és ha nincs jelentkezés, akkor ide lehet temetni. Ezzel a lehetőséggel 
akkor élnek, ha nincs elég hely a temetőben. A gödi temetőkben még van hely.  
 
Kovacsik Tamás: A védett sírokkal kapcsolatban elmondja, hogy szeretné azt elérni, hogy 
azokat ne tudják lebontani, vagy elidegeníteni.  
 
Jakab Júlia: Lehet-e részletfizetést kérni a sírok újra megváltására?  
 
Helmes Ferenc: Egyelőre nem lehet, mert kezelhetetlenné válik a részletek kezelése, sajnos 
nem lehet a részletfizetést ellenőrizni. 
 
 
Debreceni Péter: Törvény írja elő, szigorú szabályok mellett, hogy először 25 évre kell 
megváltani a sírhelyet koporsós temetésnél, ezen idő letelte után lehet kérni a hosszabbítást.  
 
Kovacsik Tamás: Elmondja a határozati javaslatot, ami egyrészt a kiemelt sírhelyek helyi 
védelem alá helyezéséről, a lejárati idő határozatlanná válásáról, az árak változásáról és a 
helyi rendelet módosításáról szól. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

9/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja az alább felsorolt sírhelyek védelem alá helyezését és az erről szóló rendelet 
módosítását.  

Védelemre érdemes sírok Göd város temetőiben 
(legyűjtve a temetők térinformatikai adatbázisából 2014.02.16 -i állapota alapján) 

Nemzeti sírkert része 

Elhunyt neve 
Temető 

megnevezése Sírhely azonosító Jogi státusz 

dr. Győry István Pázmány utcai t. VI - 1 - 12 Jogerős országos 
védelem! 

 

Önkormányzat által adományozandó díszsírhely a város díszpolgárai részére 

Ambrus László Pázmány utcai t. VI – 1 - 11 javaslat 

Balassa Tibor Nemeskéri úti t. Díszsírhelyek - 1 - 9 javaslat 

Nagy László esperes Nemeskéri úti t. II – 5 - 1 javaslat 

Váraljai István Nemeskéri úti t. VIII – 4 - 8 javaslat 

Unghváry Kálmánné Jácint utcai t. III – 5 -13 javaslat 
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Híres László Jácint utcai t. IV – 5 - 33 javaslat 

 

Önkormányzat által adományozandó díszsírhely a városért kiemelkedő tevékenységet végző 
polgárok részére 

Héder László Nemeskéri úti t. II – 1 - 24 javaslat 

Köpeczi Bócz Tibor Nemeskéri úti t. II – 5 - 26 javaslat 

Bartos Márton (Márton-atya) Jácint utcai t. IV – 2a - 25 javaslat 

 

Helyi védelemre javasolt sírhelyek 

Bedela Ferenc Nemeskéri úti t. XI – 21 - 24 javaslat 

gróf Csáky Lajosné Nemeskéri úti t. XI – 18 - 27 javaslat 

Majerfy Josef Nemeskéri úti t. XI – 6 - 17 javaslat 

báró Felsőszilvási Nopcsa Elek Nemeskéri úti t. XI – 18 - 28 javaslat 

Kardos Juliska Jácint utcai t. II – 8 - 43 javaslat 

Bodendorfer Mihály Pázmány utcai t. VI-2-12 javaslat 

Kóczán Mór Pázmány utcai t. III-4-16 javaslat 

„Két magyar katona” Pázmány utcai t. V – 2 - 1 javaslat 

„Két magyar katona” Pázmány utcai t. XI – 2 - 6 javaslat 

„Szovjet katonák” Pázmány utcai t. II – 5 - 18 javaslat 

 

A bizottság felkéri a címzetes főjegyzőt intézkedjen a temetkezésről szóló helyi rendelet 
módosításáról, mivel 2014. január 1-i hatállyal több ponton változott a temetkezésről 
szóló,  1999. évi XLIII. Tv. - és végrehajtási rendelete (145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet)   
A bizottság javasolja a sírhelyek újraváltási idejének módosítását, továbbá az alábbi 
díjváltozások elfogadását. 

Temető fenntartói árjegyzék a temetkezési hely feletti rendelkezési jog 
megváltásához és meghosszabbításához 

A rendelet 5. § 
(4) bekezdése 

szerinti sírhely 
típusok 

Terület 
Megváltási 

időszak 

Megváltási díj 

Nettó (Ft) gödi lakos 

Bruttó (Ft) 

nem gödi lakos 

Bruttó (Ft) 

Felnőtt egyes 
sírhely 

2 m2 25 év 40.000 .- 50.800 .- 101.600 

Felnőtt kettős 
sírhely 

4 m2 25 év 80.000 .- 101.600 .- 203.200 
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Gyermek (10 
éven aluli) 
sírhely 

1 m2 25 év 30.000 .- 38.100 .- 76.200 

Urnasírhely 1 m2 15 év 30.000 .- 38.100 .- 76.200 

Urnafülke (kolumbárium) 

Egyes 
urnafülke 

- - 10 év 25.000 .- 31.750 .- 63.500 

Dupla 
urnafülke 

- - 10 év 28.000 .- 35.560 .- 71.120 

Sírbolt 
(kripta) 

Nagysága: max. 
10 férőhelyes 
mélyépítéssel 

60 év 800 Ft/m2/év 1.016 Ft/m2/év 2.032 Ft/m2/év 

A nem gödi állandó lakcímmel rendelkező elhunytak részére történő sírhelyváltás árai kétszeresek. 

A sírhely hosszabbítás árai megegyeznek a sírhelyváltás áraival. A rövidebb időre szóló meghosszabbítás a 
fenti árak alapján időarányosan kerül megállapításra. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész,  
             dr. Szinay József jegyző 
 
2. napirendi pont: Huzella – kert karbantartási munkálatai 
 
Forgács László (Huzella-kert kertésze és gondnoka): Március 15-ig szeretnének a Huzella-
kertben faápolási munkákat elvégezni, erre adtak be kérelmet és faápolási tervet, bízva a 
bizottság hozzájárulásában . A tó iszaptalanítását is szeretnék elvégezni, erről Dr. Orlóci 
László, az ELTE Füvészkertjének igazgatója írt levelet a polgármester úrnak. Az 
iszaptalanítást egy úszó szivattyúval végeznék, erről nem adtak be részletes írásbeli jelentést, 
ezért most szóban elmondja. A lényeg, hogy a kikerülő iszapot a Huzella-kert területén egy 
kalodába tennék, itt fél évig szikkasztanák és ezután a kertben a növények alá, komposztként 
felhasználnák. Káros anyag beszivárogni, és az iszapban felhalmozódni nem tud, ezért 
alkalmas lesz a növények ápolására. A várható terület, amit erre használnának 200-250 m2. A 
lakóházaktól távol alakítanák ki a kalodát és az őszi hónapokban meg is szűntetnék. A 
legnagyobb tavat akarják az iszaptól mentesíteni. Az elmúlt években ez nem történt meg soha, 
a környező forrásoknak is hasznos lenne. Ezen munkák várható időtartama másfél nap, ha 
nincs technikai gond. A zajszint nem mérvadó, egy átlagos szivattyú hangja. 
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Bertáné Tarjányi Judit:  A források az ex lege védett kategóriába tartoznak, országosan 
védettek, a kert csak helyi védettségű. A Huzella-kert tavait is forrás táplálja. Ez az a pillanat, 
amikor a természetvédelmi hatóságot be kell vonni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Öt tó van ott, véleménye szerint felesleges és káros ez a 
beavatkozás. Ez egy vizes élőhelynek számít, itt minden védett, a kétéltűek, rovarok, a 
beavatkozás tönkretenné őket. Natura 2000 terület veszi körül a Huzella-kertet. Az ülés előtt 
másfél órával beszélt a Natura 2000 képviselőjével, akinek az volt a véleménye, hogy ne 
történjen beavatkozás. Itt örülni kellene ennek a remek természetközeli állapotnak, és meg is 
kell tartani. Egyébként nincs a Huzella-kertnek kezelési terve. Javasolna egy állapotfelmérést.  
 
Debreceni Péter: Ő készítette 2007-ben a Huzella-kert kezelési tervét. Orlóczy úr korábban  
40 db fát vágatott ki, engedély nélkül. A bizottság eltekintett a bírság kiszabásától, mert 
balesetveszélyes volt a hely a kezeletlenség miatt. Forgács úr nyilván nem ismeri a kezelési 
tervet. Ha helyi védettségű a terület, akkor a hatósági engedélyeztetés is szükséges. A 
tervekben, amit leadtak a fákat is szerepeltetni kellene és vízjogi engedélyt kérni a megfelelő 
hatóságtól.  
 
 
Az iszapról is lehetne esetleg az egyetemi tanszék szakemberétől szakvéleményt kérni. Ezt a 
beadott tervet nem javasolja elfogadni ebben a formában és a szóbeli előterjesztés alapján.  
A jogszabályi előírások alapján javasolja az engedélyek beszerzését a szakhatóságoktól. Két 
évvel ezelőtt felajánlotta, hogy a kezelési tervet aktualizálja, de nem kapott erre választ azóta 
sem. Ha van valaki más is aki megcsinálja, akkor azzal kellene mielőbb tárgyalni, a kertnek 
erre szüksége lenne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Idéz az 1996. évi LIII. törvényből. 
 
Csányi József: Javasolja levenni a napirendről, mert nem lehet dönteni a hiányos 
információkra tekintettel. 
 
Jakab Júlia: Javasolja, válasz levelet írjanak Orlóci úrnak. Két külön témáról van szó, az egyik 
a tó iszaptalanítása, a másik a faápolási munkálatok. A faápolást csak a kezelési terv 
megismerésével egyidejűleg javasolja.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ha a balesetveszélyes fáradt fenyőket a tóból taposás nélkül ki 
tudják szedni, akkor ezt febr. 28-ig tegyék meg, de mást nem javasol.  
 
Jakab Júlia: A 45. oldalon találhatók a szárazfenyő kivágások.  
 
Forgács László: A tavaly szeptemberi viharban dőlt ki fa, ezért kérték az engedélyezést.  
 
Kovacsik Tamás: A faápoláshoz javasolja a hozzájárulást, de a tóval kapcsolatban kérné a 
szakvéleményt és a kezelési terv benyújtását. 
 
Faápolási munkák (1 sz. melléklet) jóváhagyása – 5 igen egyhangú – 44-45. oldal 391.160,-
Ft-os elfogadhatók csak. A 46. oldalon a borostyán írtásához is hozzájárul.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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10/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  
engedélyezi a helyi védettség alatt álló Huzella-kert faápolási munkálatainak elvégzését 
– melynek részletezését a Garden Fasorfenntartó Kft. (2014. január 24-i árajánlatában 
voltak felsorolva – kivéve az alsó és felső tóba dőlt fák kihúzását és darabolását és 8 db 
tó körüli fa gallyazását rúdfűrésszel.) A munkálatok elvégzéséhez a bizottság akkor 
járul hozzá, ha azok megkezdését a vállalkozó az önkormányzatnál bejelenti és azokat 
legkésőbb 2014. március 15-ig befejezi. 
A bizottság felkéri a Huzella-kert igazgatóját, hogy kérelmét részletes szivattyúzási 
tervvel egészítse ki, melyben szerepel a szivattyúzni kívánt tórészletek térképi jelölése, a 
szivattyúzott iszap mennyiségének és elhelyezésének meghatározása. 
 
A bizottság felkéri továbbá a Huzella-kert igazgatóját, hogy a kert aktuális kezelési 
tervét és a tavak tisztításával kapcsolatos szakhatósági véleményeket nyújtsa be a 
hivatal környezetvédelmi előadójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök,  Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 
3. napirendi pont: Nemeskéri úti temető - halotthűtés szolgáltatás 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a TESZ előterjesztését, melyben jelzik egy új hűtő várható 
beszerzését, és a hűtési díj változását. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

11/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a címzetes főjegyzőt, hogy a Településellátó Szervezet 14/2014. iktatószámú és a halott 
hűtés szolgáltatással kapcsolatos levelében foglaltakról készíttessen előterjesztést, és 
amennyiben szükséges tűzze a Képviselő-testület napirendjére. A bizottság a levélben 
előre jelzett hűtési árváltozásra tett javaslatot támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
4. napirendi pont:  2014. évi közterületi fakivágási és faápolási munkálatok 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot hirdetett meg a Göd 
városában végzett fakivágási és faápolási munkálatokra. A pályázati kiírást az előző ülésen 
tárgyaltuk. Egy pályázat érkezett be Muszkatal Tamás vállalkozótól. Kéri, hogy a bizottság 
tagjai szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
 
 



 18

 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

12/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a polgármestert, hogy kössön szerződést Muszkatal Tamás egyéni vállalkozóval, a Göd 
városában végzendő fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 2014. évre 
vonatkozóan.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 
5. napirendi pont: Gyalogátkelőhely létesítésére javaslat 
 
Kovacsik Tamás: A Penny Marketnél található gyalogátkelőhely komoly forgalmat bonyolít 
le, de van itt pékség, és több üzlet, ami kereskedelmi tevékenységet folytat. Az Alba-kert 
nagyobb része már állandó lakosú, az állomást innen közelítik meg. A balesetveszély 
elkerülése érdekében indokolt volna közlekedési lámpa kiépítése. 
 
 
Popele Julianna: Az indokoltságot nem lehet vitatni, jogos kérés. Ez az út a Magyar 
Közútkezelő útja, hozzájuk kell kérelemmel fordulni, hogy terveztessék meg, majd  
szerződésben kell rögzíteni a finanszírozási feltételeket. Kérheti az önkormányzat azt is, hogy 
a közútkezelő finanszírozza, hiszen ők tervezik, építik meg. A JAMH-nál is ők csinálták a 
gyalogátkelőhely kialakítását 2008-ban, pályázati úton nyert összegből, 9 mFt-ért. 
Határozati javaslata, hogy kezdeményezzünk tárgyalásokat a közútkezelővel, mert az 
önkormányzatnak erre most nincs költségvetési kerete.  
 
Csányi József: Sok lakó kereste meg ez ügyben, már az aláírásgyűjtést tervezték. A 
megvalósítás mindenképp fontos lenne, akár közös finanszírozásban is.  
 
Popele Julianna: Tervek és engedélyek kellenek elsősorban, ezután tárgyalhatnak a 
finanszírozásról. Jó lenne erre pályázati forrást kapni, de sajnos nem jelent meg mostanában 
erre vonatkozó pályázat. Abban az esetben, ha kiírnak pályázatot, akkor lehetne indulni és a 
pályázati keretből a terveket elkészíttetni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az nem lenne szerencsés, hogy ha a forgalmi rend változna, mint a 
CBA-nál.  
 
Csányi József: A felsőgödi lámpa kialakítása megfelelő, ezen a helyszínen is hasonló módon 
kellene kiépíteni.  
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

13/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel az M2-es főút és a Köztársaság út kereszteződésében 
kialakítandó forgalmi csomópont, jelzőlámpás közúti kereszteződés tervezése és 
engedélyeztetése tárgyában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
  
 
6. napirendi pont: Fedett buszváróra javaslat 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint szükséges lenne a Csokonai utcai 
buszmegállóba egy fedett várakozó.  
 
Popele Julianna: Nincs elegendő hely a járda és a fasor között. 2 - 2,5 méter területnek kell 
lennie a közúttól, ez előírás.   
 
Csányi József: A „gólya” megállótól kb. 4 méterrel odébb van bőven hely.  
 
Kovacsik Tamás: Helyszíni szemlét javasol.  
 
 
7. napirendi pont: Regnum Marianum Újpesti Egyesületének közterület-használati kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Az egyesület 2014. június 7-én, szombaton rendezvényt szeretnének tartani 
a Feneketlen tó melletti zöld területen. Eddig is vigyáztak a területre, a szemetet összeszedték, 
a mobil WC-ket biztosították. Javasolja a kérelemben foglaltak engedélyezését, 
térítésmentesen. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

14/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi, hogy a Regnum Marianum Újpesti Egyesülete (1043 Budapest, Erzsébet u. 
25., képviseli: Deák Gábor elnök) 2014. június 7-én 9,00 órától 15,00 óráig közösségi 
összejövetelt tartson Göd, Bartók Béla utca végén lévő zöld területen (Feneketlen tónál).  
A közterület-használat erre az időpontra térítésmentes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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7. napirendi pont: Ebnyilvántartási kötelezettség teljesítése 
 
Kovacsik Tamás: Az állatorvosok szeretnék a saját programjukat bemutatni. A bizottság egy 
tagja is részt vehetne az ő munkájukban. Előterjesztést készítenek a közeljövőben, ami a 
bizottság elé kerül majd.  
 
Jakab Júlia: Az általa írt előterjesztésben nyilvántartó programról írt, online regisztráció lett 
volna az előny. Ezt egy adatlappal kellene kiegészíteni, ami a Gödi Körképben jelenne meg. 
Az adatok beérkezése után a papír alapon beérkező adatokat lehetne volna rögzíteni.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy várja meg a bizottság az állatorvosoktól érkező javaslatot és 
a következő bizottsági ülésen térjünk vissza erre a napirendre.  
 
 
8. napirendi pont: Természetvédelmi területek bemutatása 
 
Kovacsik Tamás: Nem készült el az előterjesztés, ezért leveszi a napirendről.  
 
 
9. napirendi pont: A bizottság 2013. évi határozatainak végrehajtása 
 
Popele Julianna: Átnézte az Őt érintő határozatokat és jelzi, hogy a 40-es számú határozat 
nem valósult meg. Ez a határozat a Kálmán utca – Lenkey utca kereszteződésénél 
kialakítandó gyalogátkelőhely ügy. Lévay Zoltán közlekedésmérnök kollegánk véleményezte 
az ügyét, és a megállapítása az volt, hogy nem megfelelőek a körülmények a gyalogátkelő 
kialakítására. Erről írásbeli tájékoztatást fog kérni.  
 
 
 
A 30 km/h sebességkorlátozó táblához Képviselő-testületi határozat kell, ha a Kálmán utca 
teljes hosszában ki akarjuk helyezni a táblákat. Jelenleg csak a felújított szakaszra vonatkozik 
a sebességkorlátozás. Felkérte a kollegákat, hogy készítsenek előterjesztést. 
 
Kovacsik Tamás: Köszöni a tájékoztatást.  
 
 
10. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 

• Czinkota László (2131 Göd, Petőfi S. u. 9/a.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Két fa kivágását kérte az ingatlana előtt, mert kapubejáratot szeretnének 
létesíteni, az építkezés után a fák pótlását vállalja. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

15/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a 2131 Göd, Petőfi S. u. 9/a. sz. ingatlan előtt 2 db akácfa kivágását, pótlási 
kötelezettség mellett. A pótlás őshonos fafajtával történhet, 2014. november 30-ig.  
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 

• Vaszari Sándorné (2132 Göd, Kék Duna u. 18.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Mint nyaraló tulajdonos kérelmezte a Napsugár utca felőli diófa visszametszését. 
Az ingatlanhoz tartozó, szigetelt vezetékről van szó, tavaly már segített az önkormányzat, 
elvégeztette a gallyazást. Mivel az ingatlanhoz tartozik a vezeték, és ez az ingatlantulajdonos 
feladata lenne, és tavaly már segítettünk a gallyazásban, ezért nem javasolja a kérelem 
elfogadását.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

16/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elutasítja Vaszari Sándorné (2132 Göd, Kék Duna u. 18.) sz. alatti lakos diófa 
gallyazására vonatkozó kérelmét, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nem áll 
rendelkezésre pénzügyi forrás a gallyazás elvégeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• Németh Lászlóné (2131 Göd, Dózsa Gy. u. 41/a.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező két diófa gallyazását kéri, mert az ágak már az űrszelvénybe lógnak.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A vastag bedőlő ágakat is javasolja levágni és a két fa 
gallyazását is. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Dózsa Gy. u. 41/a. sz. előtti 2 db diófa gallyazását és a vastag 
bedőlő ágak levágását.  
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• 2131 Göd, Rákóczi u. 41. sz. ingatlan előtti fák 
 
Jakab Júlia: Helyszíni szemlén tapasztalta, hogy az ingatlan előtt 3 db elöregedett akácfa áll, 
szükséges a kivágásuk. A fáért cserébe a munkát el tudná végeztetni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy vágassa ki a faanyagért cserébe a 2131 Göd, 
Rákóczi u. 41. sz. előtti közterületen elöregedett 3 db akácfát és gondoskodjon a 
környezetbe illő pótlásukról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a „zöldfelületi kérelmek 2” megjelöléssel az ülés előtt 
kiosztott anyag 48 oldalán található kérelmekkel folytassák a napirendet. 
 
 

• Melcher Ferencné (2131 Göd, Kiss Ernő u. 3/b.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti 2 db fa gallyazását kérte, mert azok a vezetékekbe 
lógnak. A vezetékek szigeteltek, nem kell balesetveszélytől tartani.  
 
 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

19/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elutasítja Melcher Ferencné (2131 Göd, Kiss Ernő u. 3/b.) sz. alatti lakos gallyazási 
kérelmét, tekintettel arra, hogy a fák nem balesetveszélyese, az önkormányzatnak nem 
áll rendelkezésre pénzügyi forrás a gallyazás elvégeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• Jó-Bánó László ( 2132 Göd, Kolozsvári u. 8.) kérelme  
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt lévő fekete dió és korai juhar fák gallyazását kérte, 
melyek ágai a villanyvezetékekbe érnek. A vezetékek szigetelés nélküliek, indokolt a vágás. 
Az egész utcában viszont érdemes lenne felmérést végezni. 
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Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy készítsenek árajánlatot az egész utcát érintő gallyazásokról.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

20/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága   
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól 2132 Göd, Kolozsvári u. 8. szám előtti juhar és fekete diófák szakszerű 
gallyazását. 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2013. évi pénzmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 

21/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága   
a környezetvédelmi előadót, hogy kérjen árajánlatot a Kolozsvári utcákban lévő fák 
gallyazására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• Makrai Istvánné (2132 Göd, Sződi utca 35/a.) kérelme 
 
Jakab Júlia:  A tavaly ki nem vágott, nádasba dőlt fa kivágását kérelmezte Makrai Istvánné. A 
bizottság tavaly az 51-es határozatával engedélyezte. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a Makrai Istvánné 
számára a Bizottság 51/2013 (IV. 15. ) számú határozatának idei végrehajtását, 
amennyiben a kivágást 2014. február 28-ig elvégzik.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 
 

• Tóth Anikó (2132 Göd, Vasút u. 56.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Kérelmezi a Vasút u. és Sződi u. kereszteződésénél a patakparton kiszáradt 
akácfák kivágását, saját célra. A kérelmet nem javasolja támogatni, mert ha nem 
szakértelemmel nyúlnak a fákhoz, akkor a rézsű fala megdőlhet, balesetveszélyessé válhat.  
Patakmederen belüli karbantartás a hatóság feladata, oda fordulhat kérelemmel. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

23/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elutasítja Tóth Anikó (2132 Göd, Vasút u. 56.) sz. alatti lakos Vasút u. és Sződi u. 
kereszteződésénél a patakparton kiszáradt fák kivágására vonatkozó kérelmét, 
tekintettel arra, hogy a patakmederen belüli karbantartás és az engedélyeztetés a 
Gödöllő-Vác-Térségi Vízgazdálkodási Társulás feladata.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 

• Dr. Babák László (2131 Göd, Iván-Kovács László u.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Kérelmezi az ingatlana előtt veszélyessé vált hársfa kivágását. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

24/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót, 
hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd Iván-Kovács 
László utca 1/a. sz. előtti  hársfa kivágását. 
Forrás Környezetvédelmi feladatok 2013. pénzmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
 

• Jávorka Sándor  u. 6. sz. ingatlannal szemben lévő akácfa 
 
Jakab Júlia: A fa közepe hiányzik, balesetveszély elhárítása miatt kéri a fa kivágatását, a 
faanyagért cserébe. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

25/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót,, 
hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd Jávorka 
Sándor u. 6. számmal szemben lévő akácfa kivágását és intézkedjen annak 2014-ben 
történő pótlásáról. 
Forrás Környezetvédelmi feladatok 2013. pénzmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
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11. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

• 2690/4. hrsz-ú út megosztása és a 2690/1. hrsz-ú ingatlan határrendezése 
(Kincsem) 

 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést, miszerint a Kincsem ló 
szobrának elhelyezéséhez a legalkalmasabb a 2690/11. hrsz-ú terület, ezért a mellékelt vázrajz 
szerinti határrendezést javasolták.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

26/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
A Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatal nyilvántartásában Göd belterület 2690/1 hrsz-ú „kivett és 
gazdasági épület megjelölésű, valamint a 2690/4  hrsz. alatt felvett „kivett saját használatú út” megjelölésű 
ingatlan határrendezésére és megosztására vonatkozóan elhatározza a telekalakítást a CARTOPED Kft. 
által 13-28/2013. munkaszám alatt elkészített és a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzban 
foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:   
 

Változás előtt Változás után 
Hrsz. Műv.ág Min.o. Terület

Ha/m2 
A
K 

Hrsz. Műv.ág Min.
o. 

Terület 
Ha/m2 

Szolgalmi és 
egyéb jogok 

2690/1 Kivett és 
gazdasági épület 

--- 0,2282   
2690/10 

 
Kivett 
sajáthasználatú út 

  
0,0096 

 

      
2690/11 

 
Kivett és gazdasági 
épület udvar 

 
0,2543 

Változatlan 
(ELMÜ 
vezetékjog 
90 m2) 

2690/4 Kivett 
sajáthasználatú 
út 
 
 

---- 0,0605   
2690/12 

 
Kivett 
sajáthasználatú út 

 
0,0248 

 

Összesen  0,2887     0,2887  

 
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére, valamint 
arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Göd Város Önkormányzatát Dr. Nyitrai Judit ügyvéd 
képviselje.  
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a kialakításra kerülő 2690/10, 11., 12 hrsz-ú ingatlanok megjelölése a változási 
vázrajznak megfelelően kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
 

• Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
 
Kovacsik Tamás: A beszámolóból megállapítható, hogy 132 hivatalos felszólítást küldtek ki,  
ebből is látható, hogy a kisebb létszámmal működő felügyelet végzi a munkáját.  
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Nem volt panasz a téli időszakban a Közterület-felügyelet munkájával kapcsolatban. Felkéri a 
tagokat, hogy tegyék meg észrevételeiket. 
Hozzászólás nem volt, felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Közterület-felügyelet 2013. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 

• Konténer-rendelés 
 
Kovacsik Tamás: Szintén az ülés előtt kiosztottak között található a Közterület-felügyelet 
előterjesztése, amiben konténer rendelést javasolnak vegyes hulladék elszállítására, ugyanis a 
Göd-Újtelepen Fóti utca – Zrínyi utca sarkán az illegálisan lerakott szemét miatt erre szükség 
lenne.  
  
Jakab Júlia: Nem csak kanapé, hanem igen sok vegyes hulladék van. Támogatja a javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

28/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megadott 
árajánlat alapján rendeljen meg egy 8 m3-es konténert és elhelyezését kérje az OVIT kanyarba.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
 
 

• Használtruha begyűjtésére vonatkozó kérelem 
 
Kovacsik Tamás: Kérelem érkezett a mai napon e-mailben a Közterület-felügyelethez, 
melyben használt ruha begyűjtéséhez szeretnének ingyenesen konténereket kihelyezni a 
városban. A begyűjtött ruhák 10 %-át felajánlják egy általunk megjelölt karitatív szervezet 
részére. 
  
Jakab Júlia: Rádióban elhangzott, hogy nem jótékonyságról, hanem használtruha –
kereskedésről van szó, és az értékesítésből befolyt bevételből támogatják például a 
Vöröskeresztet. Ilyen módon nem javasolja a 10 helyszínen történő kihelyezést.  
 
A TESZ udvarán egy konténer elhelyezését, a közterületeket nem érdemes ezzel elrondítani. 
 
Balogh György: A Családsegítő Szolgálatnál nagyon jól meg van szervezve a gyűjtés és a 
rászoruló családok itt juthatnak ruhákhoz. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

29/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem támogatja 
Ármós Mihály egyéni vállalkozó 2014. február 18-án kelt használtruha konténer kihelyezési 
kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 

• GSE Sárkányhajó Szakosztályának kérelme 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Gödi SE Sárkányhajó Szakosztályának vezetője kérelemmel fordult 
a bizottsághoz, hogy egy új úszómű telepítését engedélyezze az önkormányzat. Véleménye 
szerint az új létesítmény akadályozná a strand működését, nem javasolja a kérelem 
támogatását. A sárkányhajósok a kajakosok által használt úszóművet tudják használni.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a kérelem támogatásáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

30/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem támogatja 
Vajda Béla GSE Sárkányhajó Szakosztályvezetőjének 2013. november 5-én kelt levelében 
foglaltakat, melyben egy új úszómű telepítésének engedélyeztetését kérelmezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 

• Zöld Öböl Kft. kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelmet, miszerint a Széchenyi Csárda terasza előtt található 
100 m2-es, füvesített terület bekerítését szeretnék engedélyeztetni. A területet füvesítették, 
gondozzák és egy max. 50-60 cm magas apácarácsot nyitható-csukható kapuval.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Támogatható a kérelem. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a 
Zöld Öböl Kft. 2014. február 17-én kelt kérelmét, melyben a Széchenyi Csárda teraszától 
számított 10 méteres távolságon belüli részen (525.hrsz.) 50 cm magasságú apácarácsos kerítést 
állítson a homokozó és a játszótér védelmére a gyalogos közforgalom elől nem elzárható módon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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• TAXI beállóhely létesítése 
 
Kovacsik Tamás: Kérelem érkezett be a hivatalhoz 2-3 db taxi beállójának létesítéséhez a 
felsőgödi vasútállomásnál. Kéri, hogy a főépítésszel egyeztessenek a helyszínről, tartsanak 
helyszíni szemlét és a következő ülésre készítsenek előterjesztést. 
 

• Közterületen elhelyezett plakátok, hirdetmények 
 
Balogh György: Az összes buszmegálló tele van plakátokkal, hirdetésekkel, amit már 
tapétaragasztóval rögzítenek. Ez az állapot tarthatatlan. A TESZ nevében kéri a jegyzőt, hogy 
valamilyen jogszabállyal tiltsák meg a hirdetések elhelyezését. Vácon ezt jól megoldották, ott 
beváltak az intézkedések.  
 
Kovacsik Tamás: A reklámfelületekről és hirdetésekről szóló helyi rendeletet az aljegyző 
készítette, ezért javasolja Őt felkérni. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

32/2014.(II.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri az 
aljegyzőt, hogy a közterületeken, - nem reklám célra fenntartott felületeken és fákon, 
építményeken – elhelyezett hirdetmények kihelyezése ellen a következő bizottsági ülésre 
készítsen előterjesztést.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 

• Gödi állomás rendbetétele 
 
Csányi Jószef: Javasolja, hogy a Göd állomásnál az építkezés befejeztével tegyenek rendet, ne 
ne legyen ott rendetlenség. Már most felhívja erre a figyelmet.  
 
Popele Julianna: Erre figyelemmel vannak. A Rákóczi úti csapadékvíz-elvezetés terveiről ad 
tájékoztatást.  
 
 

• Kiserdőben történő gallyazások 
 

Mucsi László: Kérdése, hogy a kiserdő karbantartását hogyan végezzék. 
 
Kovacsik Tamás: A gallyazásokra és az erdőkezelésre kezelési terv van. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Felelős erdészt kell megjelölni. Erre a polgármester már adott 
ígéretet. Van kezelési terve az erdőnek, ezt kellene aktualizálni. Át kellene venni az erdőt, 
lennének javaslatai is. 
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Balogh György: Kezelési tervre lenne szükségük, hogy a munkálatokat a TESZ elvégezze.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy az erdő gondozása miatt vegye fel a TESZ a Pilisi Parkerdő 
Zrt-vel a kapcsolatot. 
 
Kovacsik Tamás: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
Lenkei György       Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvhitelesítő     VKB elnök 
 
 
 


