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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. 

március 12-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lenkei György tag, aki jelezte távolmaradását)  
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes,  6  tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a meghívó 
kiküldése óta beérkezett, „Egyebek” napirendi pontban tárgyalt előterjesztéseket, ami a 3. napirendi 
pont anyaga, az Egyebek I. jelölésű, a Kincsem istállóval kapcsolatos pályázatot javasolja a  4. 
napirendi pontban tárgyalni, az Egyebek II. jelöléssel pedig a Fapótlások Göd területén c. anyagot, ezt 
követően tájékoztatást szeretne adni az árvízvédelemmel és a gesztenyefák permetezésével 
kapcsolatban. A 2. napirendhez érkező vendégre tekintettel javasolja ezt a pontot elsőként tárgyalni, és 
az 5. napirendet zárt ülés keretében. Javasolja a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Csányi József 
bizottsági tagot, Lenkei György tag helyett. 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.  
 
A tagok nem kértek szót.  

 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről és a sorrendiségre tett javaslatáról, 
valamint a zárt ülésről.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.) Héder Villa helyi védelem alá helyezése   
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Szabó Imréné JAMH igazgatója       

2.) „Felsőgödi Tűzoltók öröksége” – helytörténeti kiállítás létrehozása 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                                              

3.) Természetvédelmi területek Göd város közigazgatási területén - tájékoztatás  
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvéd. üi.                     
                                                                                                                                      
4.) Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Vidéki kulturális és  
     természeti örökség megőrzése” – Kincsem istálló rehabilitációja, funkció bővítése-   
     pályázat 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 
5.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                                                                                               

6.) 6324/2. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat     Zárt ülés (külön jkv.) 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                

7.)Egyebek: 
    - Árvízi védekezéssel kapcsolatos információk 
    - Gesztenyefák permetezése 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
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1. napirendi pont: Héder Villa helyi védelem alá helyezése  
 
Kovacsik Tamás: A Retro-klub képviseletében köszönti Gallé Gábor urat. A szándék nagyon 
jó, viszont a Képviselő-testület elé csak akkor kerülhet, ha a Dunaparti-nyalaróházak 
tulajdonjoga a földhivatalnál átvezetésre kerül. 
Elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja a Retro Ady Klub kezdeményezését, Gallé Gábor és Román János elnökök 
javaslatát, miszerint a dr. Héder Lajos által 1907-ben épített házat – mely a „Dunaparti-
Nyaralóházak” területén van -  az önkormányzat helyezze helyi védettség alá, a 
„Dunaparti-Nyaralóházak” (2132 Göd, Jósika u. 24.) tulajdonjogának földhivatali 
bejegyeztetését követően.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
 
2. napirendi pont: „Felsőgödi Tűzoltók öröksége” – helytörténeti kiállítás létrehozása  
 
Kovacsik Tamás: A különböző írások, a fényképanyagok és maga a berendezés olyan szépen 
maradt meg, hogy a meghívott tűzoltóparancsnok is rácsodálkozott, mert az ott található 
tárgyak rendkívül jó állapotban vannak. Az épület tetejét és a falakat kell rendbe hozni, új 
bútorzat is szükséges. Az épület körül egy pár fát is ki kell vágni. A kiállítás létrehozása nagy 
társadalmi támogatottságú, tehát érdemi társadalmi munkára is számíthatunk. Felkéri Szabó 
Imrénét, a József Attila Művelődési Ház igazgatóját, hogy a kiállítás létrehozásával 
kapcsolatos munkálatokat, szervezés feladatokat koordinálja. Egy állandó helytörténeti, 
szakmai-tűzoltói kiállítást szeretnének létrehozni. A tűzoltók az ott található eszközöket 
kiállíthatóvá teszik, megtisztítják. A téma többször kerül majd a bizottság elé. A jövőre nézve 
és a múltat  áttekintve ez egy úttörő lépés, mert a helytörténeti kiállítást már régóta szerettük 
volna megvalósítani. 
 
Csányi József: Azok, akik anyagi hozzájárulást is szeretnének adni kihez kell majd 
fordulniuk? 
 
Kovacsik Tamás: Ezért javasolta Szabó Imrénét, mert Ő egy kézben tartja majd a dolgot, és az 
ilyen jellegű kérdésekre is pontos választ ad.  
 
Szabó Imréné: A berendezési tárgyakra és a felújítás egy részére pályázati támogatásunk van. 
A művelődési házból civil összefogással szívesen jönnének segíteni. Azokat a fákat szeretnék 
kivágatni, amik az épület tetejére rálógnak. A Piarista iskola bevonását is tervezik az egyes 
munkafázisokba. Felajánlást kaptak a Piramis Építőháztól is. A támogatókról is ki lehetne 
helyezni táblát. A közösségi házban lenne a helytörténeti kiállítás, ahol mindenféle szakmai 
anyag is lenne a tűzoltóságról. Ha már a kiállítás épülete és a berendezés javítása is 
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megtörténik a tárgyak kiállításra kerülnek, akkor a művelődési ház 4 órában foglalkoztatott 
munkatársa egy napot a helyszínen dolgozna, de a nyitvatartást meg lehetne oldani civil 
segítséggel is.  
 
dr. Pintér György: Köszöni az eddig tett erőfeszítéseket, ami a kialakítást segíti. A 
körzetfejlesztési hozzájárulásból szeretné az ingatlan környékét rendbetetetni.   
 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a határozati javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

34/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bozóky Gyula téren lévő „Felsőgödi Telepesek 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület” szertárából állandó, helytörténeti bemutató kiállítást 
hozzon létre és a szervezésre kérje a József Attila Művelődési Ház igazgatóját, Szabó 
Imrénét, aki mint kapcsolattartó közvetít az önkéntes segítők a JAMH és az 
önkormányzat között.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
3. napirendi pont:  Természetvédelmi területek Göd város közigazgatási területén – 
tájékoztatás 
 
Kovacsik Tamás: Nem kell határozatot hozni, tájékoztatás jellegű az ügy. Felkéri Jakab Júliát, 
hogy ismertesse a napirendet. 
 
Jakab Júlia: A polgármester úr kérése volt, hogy a vitás területekről készítsen tájékoztatást. A 
színes mellékletek tartalmazzák a csoportosított gödi természetvédelmi területeket. Az 1/a 
melléklet a helyi és országos védett területeket mutatja. Az országosan védett területek 
pirossal, a helyi védett területek sárgával vannak jelölve. Friss adatok vannak arról, hogy 
országosan mely területek lettek védelem alá helyezve, mint például a láprét, vagy a gödi 
sziget. A 3. sz. térképen láthatóak a terület-szabályozások, a magterületek, az öko-hálózat, 
öko-folyosó, és a puffer területek. Mind a három területnél az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség az érintett, minden engedélyköteles. A citromsárgával 
jelölt helyi védettségű területek jegyzői hatáskörben tartoznak, a jegyző az I. fokú hatóság.  
A 4. sz. melléklet a kékperjés láprét, mely külterület és a legnagyobb része magterület, de van 
benne puffer terület is. A helyrajzi számokról a beazonosíthatóak. Itt vannak még módosításra 
szoruló dolgok.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az aljegyző úrnak tudomása volt ezekről a területekről,  több 
szóbeli információhoz jutott az Ő segítségével.  
 
Jakab Júlia: A 2 sz. mellékletben látható, hogy a 025. hrsz a volt gödi TSZ tulajdonában van, 
a külső részek viszont magántulajdonban vannak. A Szakáts-kert szintén érdekes, az épület 
nem védett és ez a rész nem  az  nem öko-hálózat része. Megmutatja azokat a területeket, ahol 
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el lehet helyezni épületet. A helyi védett területekre mindre kellene kezelési terv. Jelenleg a 
Nemeskéri kiserdőre, a Huzella-kertre és Szakáts-kertre van, de ezek is frissítésre szorulnak. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A  jogszabályok ellentmondásosak, mert az Országos Területrendezési 
Terv és más törvény is rendelkezik az Öko-hálózatról. Felkéri Jakab Júliát, hogy a Képviselő-
testület ülésén terjessze elő ezt a napirendet,  mert Ő egyéb hivatali elfoglaltság miatt nem tud 
majd részt venni az ülésen.  Az Országos Területrendezési Terv módosult és a Budapesti 
Agglomerációs Törvény egymással ellentmondásba kerültek. Egyeztetésen vettek részt.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a kezelési tervvel rendelkező 
területek sincsenek rendben tartva teljesen. A Szakáts-kertben az új bérlők előtt rendbe lett 
hozva a terület. A Kékperjés láprét is borzalmas állapotban van, a Huzella-kertben is sok 
növényt vittek el az elmúlt 8-10 évben.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az országosan védett területeknek sincs kezelési terve, így a saját 
kezelési tervünket sem kérhetik. 
 
Kovacsik Tamás: Köszöni a tájékoztatást. Ügyrendi javaslata, hogy a következő napirend a 
Kincsem istállóval kapcsolatos pályázat legyen.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták fenti ügyrendi javaslatot. 

 
4. napirendi pont: Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Vidéki 
kulturális és természeti örökség megőrzése” – Kincsem istálló rehabilitációja, funkció 
bővítése-  pályázat 
 
Popele Julianna: A pályázat  95 %-os támogatottságú. Az elnyerhető, vissza nem fizetendő 
támogatás 200 000 EUR (56.680 eFt) A pályázati célnál megjelölt, hogy a fejlesztésnél szem 
előtt kell tartani a helyi közösség bevonásra kerüljön, különösen a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportokat.  
Jelenleg nincs az épületre, illetve a felújításra vonatkozóan végleges terv. Elsőként a tervezési 
árajánlatot kell megkérni, ezeknek még be kell érkezni. Korábbi hasznosítási pályázatban sem 
születtek meg a végső eredmények, erről is dönteni kell majd, hogy milyen tartalommal 
tudjuk megtölteni a pályázatot. Murvai úr ajánlatát is figyelembe kell venni, az összhangot 
meg kell teremteni. Tervezik a környékbeli lakossággal az egyeztető megbeszélést, erre 
hamarosan sor kerül és Murvai úrral is tárgyalásokat kell folytatni.  Az egyeztetéseket még a 
testületi ülés előtt kell megtenni és a  tervezési árajánlatok beérkezése után lehet dönteni. A 
főépítész állította össze a tervezési programot. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kivetítőn bemutatja a tervezett épületrészeket. A födémszerkezetekkel 
is lehet spórolni. Az épület szakaszolható, tehát a felújításokat is ehhez lehet igazítani.  
 
Popele Julianna: A pályázati kritériumok között szerepel és rangsorolás szempontjából 
kiemelt, hogy hátrányos helyzetű kistérségben hátrányos helyzetű faluk, városok kapjanak 
támogatást. Ezek alapján értékelik, rangsorolják a projektet. Ha ez a projekt valamiért nem 
nyer, akkor tudni kell, hogy a pontos kiírás mit takart.  
 
Hlavács Judit: Adott esetben találhatók olyan okok, amik a hátrányos helyzetet mutatná be és 
lehetne hátrányos szociális helyzetben lévő embereknek ott oktatást, vagy egyéb funkciót is 
megvalósítani, mint pld. oktatás, játszóház.   
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Szabó Csaba tag kiment. 

 
Csányi József: Olyan tervet kellene készíteni, hogy ha esetleg nem nyerünk ezen a pályázaton, 
akkor is tudjuk hasznosítani, vagy esetleg pályázat nélküli megvalósításnál felhasználni.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szerkezet megerősítése mindenképp megvalósítandó. A szerkezeti 
kiviteli tervek használhatók és a Kincsem boksz és lovász helyiség is, és a vizes-blokk. A 
többi terület kiállítótér, raktár, amit később más funkció miatt át lehet alakítani.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Simon Anna történésznek van egy 8 évvel ezelőtt készített 
tanulmánya és jó kapcsolata a műemlékvédelmi hatósággal. Érdemes lenne vele a kapcsolatos 
felvenni.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni az egyeztető tárgyalásokkal.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról, az alpolgármester által elmondott módosítással. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

35/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
 
„Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása  - Vidéki kulturális és 

természeti örökség megőrzése” pályázaton részt kíván venni a „Kincsem istálló 
rehabilitációja, funkció bővítése”  projekttel. 
 

Felkéri a Főépítészt és a Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezetőt a pályázat 
előkészítésére, az alpolgármestert pedig arra, hogy az egyeztető tárgyalások 
lefolytatásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelelős: főépítész, Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető, alpolgármester 
 
Szabó Csaba tag visszajött. 

 
 
5. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 
Jakab Júlia: Tekintettel az előzőekben tárgyalt napirendre kéri, hogy elsőként a bizottság a 8. 
sorszámmal jelölt kérelemről döntsön, mivel a kérelmező jelen van. 
 

• Gallé Gábor (Retro Ady Klub vezetője) kérelme 
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Jakab Júlia: Németh Gyulával, Gallé Gáborral és az alpolgármesterrel voltak a Kálmán u. - 
Sződi utcánál helyszíni szemlén. A patak parton található fákról mutat képeket.  
 
A fákat át kellene vizsgálni és fel kellene hívni a víztársulat figyelmét arra, hogy a 
balesetveszélyes fákat gallyazzák.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

36/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Gödöllő-Vác térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat vezetőjének, hogy a Göd, 
Kálmán utca – Sződi utcánál találkozásánál lévő gondozatlan partszakaszon található 
balesetveszélyes fákat vizsgáltassák meg és szükség esetén vágassák ki. A bizottság kéri, hogy a 
kivágott fák pótlásáról a környezetvédelmi ügyintézővel egyeztessenek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
   

• Markó István (2132 Göd, Pozsonyi u. 27.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti diófa kivágását kéri, mert az a járda vonalába 
esik, amit hamarosan meg szeretne csináltatni.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

37/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
engedélyezi a 2132 Göd, Pozsonyi u. 27.) sz. ingatlan előtti diófa kivágását, mert a fa teljesen ép, 
egészséges.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Hajdú Miklós (2132 Göd, Napsugár u. 1/a.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti hársfa kivágására kéri az engedélyt, mert a 
gyökere felnyomta a járdát, veszélyezteti a kerítését és az Invitel kábelt, valamint 
vízvezetéket. A fapótlást vállalja.   
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

38/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd, Napsugár u. 1/a. sz. ingatlan előtti hársfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. A 
bizottság felkéri a kérelmezőt, hogy a pótlást alacsony növésű fával végezze el.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia kv. ügyintéző 
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• Dr. Bognár Józsefné (2131 Göd, Jegenye u. 1.) kérelme 

 
Jakab Júlia: A kérelmező sövényt szeretne ültetni „L” alakzatban az ingatlana előtti 
közterületen, 25 méter hosszan, a porszennyezés elkerülése érdekében. Ez a kereszteződés 
beláthatóságára tekintettel nem lenne jó, de, ha 1-1 kerítésosztást kihagyva ültetné, akkor már 
nem zavarná a közlekedést. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

39/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a 
2131 Göd, Jegenye u. 1. sz.  ingatlan előtt lévő sövénytelepítéshez úgy, hogy a kereszteződés 
közlekedési beláthatóságának érdekében 1-1 kerítésosztást szabadon hagynak. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia kv. ügyintéző  
 
 

• Dunakeszi rendőrkapitányságtól érkezett levél 
 
Jakab Júlia: A levél a Jósika u. – Latabár u. kereszteződésénél, a Dobó u. 5. sz. előtt, a 
Radnóti és Béke út kereszteződésénél, a Sajó és Alagút utcák kereszteződésénél a 
lámpatestekbe nőttek a fák, a gallyazást kéri a rendőrkapitányság, a kérelem indokolt.  
Az árajánlatot az 1. sz. melléklet tartalmazza, amiben már a következő kérelmekben foglalt 
gallyazási munkák is benne vannak. Kéri, hogy a többi kérelem után legyen az árajánlatról 
döntés.  
 

• Tóth Józsefné (2132 Göd, Pálma u. 15.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti 2 db hársfa gallyazását kéri, mert azok a háztetőt 
veszélyeztetik. Az árajánlat az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 

• Széchenyi-strand területén lévő gallyazások 
 
Jakab Júlia: A strand területén és közvetlen környezetében a balesetveszély elhárítása 
érdekében szükségesek gallyazások. Szintén az 1. sz. mellékletben található az erre vonatkozó 
árajánlat.   
 
Kovacsik Tamás: A képeken is látható, hogy a strand lépcsőjénél lévő 3 madárcseresznye fa 
közül a középső igen rossz állapotban van, javasolja ennek a kivágását, a másik kettő 
gallyazását. Javasolja továbbá a Széchenyi strand parkolóját megvilágító lámpatest környékét 
is megtisztítani a belógó gallyaktól, mert a lámpa nem tudja bevilágítani a környéket.  
Felkéri a tagokat, hogy egyben szavazzanak a fenti kérelmekhez kapcsolódó gallyazási 
munkákról, vagyis az 1. sz. mellékletben található árajánlatról. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

40/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt a jelen határozat mellékletét képező árajánlatban foglalt gallyazási 
munkálatok megrendelésére, valamint a Széchenyi strand parkolójánál lévő lámpatest körüli 
gallyazás és a strand lépcsőjénél található, balesetveszélyes madárcseresznyefa kivágásának 
megrendelésére. 
 
Forrás: Környezetvédelmi  feladatok – 2014. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia kv. ügyintéző 
 
 
6.) Egyebek napirendi pont:  

 
• Fapótlások Göd területén  

 
Jakab Júlia: Csányi József, Forró Gábor, Markó József, Pintér György és Kovacsik Tamás 
körzetét érintik a fapótlások az előterjesztésben felsorolt méretben, fafajtával, árral együtt. Az 
előterjesztés óta módosítás, hogy Forró Gábor körzete kiegészül 10 db kislevelű hárssal és 2 
db szivarfával. Ezért a végösszeg is módosul. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a bizottság 800 eFt-os pénzügyi keretről döntsön, abból 
fedezhető lesz a fapótlás.  
 
Szabó Csaba: Szeretné, ha az Ő körzetében a Vasút utcába 6 – 8 db fát vásárolnának 
pótlásként.   
 
Jakab Júlia: Kiegészíti majd ezzel az igénnyel is a megrendelést. A fákat nemcsak 
megrendelnie kell, hanem az ültetést is intézni, ezért árajánlatot kért a Bakó-kert Kft., mert ez 
a cég jó minőséggel végzi az ültetéseket.   
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy kérjünk be még legalább egy cégtől az árajánlatot.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról a 800 
eFt-os pénzügyi kerettel. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

41/2014.(03.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a Garden Depot Kft-től a bizottság mai ülésén 
tárgyalt előterjesztésében szereplő facsemetéket, beleértve az ülésen elhangzott kiegészítéseket, 
mindösszesen 800.000,-Ft értékben. 
 
Forrás: Környezetvédelmi  feladatok – 2014. 
Határidő: 2014 április 10. 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia kv. ügyintéző 
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• Árvízi védekezéssel kapcsolatos információk 
 
Kovacsik Tamás: A felső-gödi gát mögött élők aláírásgyűjtésbe kezdtek, mert féltek, hogy a 
Sződligetnél megépített gát a Duna medrét szűkíti és ez itt fog gondot okozni. Felkereste ezért 
a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságot, akiknek a leveléből idéz: „ Összességében tehát 
elmondható, - mint azt az elmúlt kicsivel több mint egy évtizedben (2002-2013) Dunán 
levonuló rendkívüli árvizek elleni védekezés tapasztalatai is alátámasztják – hogy töltés a 
védvonal teljes hosszán megfelelő biztonságot nyújt a mentett oldalon élőknek.„  
 

• Vadgesztenyefák permetezése 
 
Kovacsik Tamás: Dr. Mödlingerné Kovács Éva jelezte, hogy szükséges lenne a permetezés. 
Kéri a környezetvédelmi előadót a korábbi gyakorlatnak megfelelően rendelje meg a 
permetezést.  
 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
Csányi József                  Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvhitelesítő     VKB elnök 
 


