
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. 

május 19-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Balogh György tag, aki jelezte távolmaradását és  
Lenkei György tag, aki nem jelezte távolmaradását.)  
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 5 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a meghívó kiküldése 
óta beérkezett, „Egyebek” napirendi pontban tárgyalandó előterjesztést, ami 27/2013.(XI.28.) sz. Ök 
rendelet módosítása, és tájékoztatást szeretne adni a Nemeskéri kiserdővel kapcsolatban és egy 
kérelemről, miszerint Bababörzét szeretnének tartani a Latabár téren.    
 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.  
 
Bodai Ferencné Mihácsy Gy. u. 8. sz. alatti lakos szeretné a problémáját elmondani az 
Egyebek napirendi pontban.     
 
Szabó Csaba: A Délibáb utca egyirányúsításával kapcsolatban készített előterjesztést, melyet az 
Egyebek napirendi pontban szeretne tárgyaltatni.   
 
Jakab Júlia: Az ülés előtt kiosztotta Ócsvári Gábor árajánlatát, melyet a Zöldfelületi 
kérelmekkel együtt javasolja tárgyalni.  
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről és arról, hogy – tekintettel a 
megjelent vendégre – az Egyebek napirendi pont alatt Bodai Ferencné kérelmét tárgyalják.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.)Egyebek: 

• Bodai Ferencné kérelme 
 

2.) Közterület használati kérelem – VI. Regionális Néptánctalálkozó (JAMH) 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök          
 
3.) VI. Regionális Néptánctalálkozó és Gyermeknapi rendezvényen hangosító 
      berendezés használatának engedélyezési kérelme   
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Szabó Imréné JAMH igazgatója              

4.) Közterület használati kérelem (Hódsági Gábor) 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                 

5.) Alsógödi strand lépcsőjének anyagvásárlási támogatása 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök               

6.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző    
                      
Napirendi pontok tárgyalása 
 



1. napirendi pont: Egyebek 
 

• Mihácsy Gyula utca egyirányúsításával kapcsolatos kérelem 
 

Bodai Ferencné (2131 Göd, Mihácsy Gy. u. 8. sz. alatti lakos): Közel 1 éve a Mihácsy Gyula 
utca lakói kérelmet adtak be dr. Pintér György alpolgármesterhez az utca egyirányúsításával 
kapcsolatban. Kérné az egyirányúsításhoz a bizottság támogatását, mivel a gyermekek 
biztonságosabb közlekedése és a poros utca okozta gondok enyhülnének a közlekedés 
változásával . Az alpolgármester és a főépítész is támogatta a javaslatukat, a kérelmükből a 
Beruházási Osztálynak is adtak. Kérésük, hogy a 2-es út felül legyen egyirányú az utca a 
Bajcsy Zsilinszky utcáig. Akit érint ez a forgalmi változás, az aláírta a kérelmet.  
 
Kovacsik Tamás: Az egyirányúsításhoz közlekedési szakember véleményét kell kérni. 
Egyeztet az alpolgármesterrel a beérkezett kérelemről.  
 
Csányi József: Erről tavaly beszéltek, egyeztetett a lakókkal is. Akkor az volt az egyeztetés 
tárgya, hogy vagy az egyirányúsítást, vagy a 30-as tábla kihelyezését kérvényezik, de Ő az 
egyirányúsítást javasolja.    
 
Bertáné Tartjányi Judit: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Beruházási osztályt a 
közlekedési vizsgálatok elvégzésére és az egyirányúsítás előkészítésére. Támogatja a 
kérelmet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szintén támogatja a javaslatot.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

58/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezetőt, hogy a bizottság soron következő üléséig 
a Mihácsy Gyula egyirányúsítására beadott lakossági kérelmet vizsgálja meg. A 
kérelmezett egyirányúsítás az M2-es főút felől a Bajcsy Zs. utcáig tartana.  
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
  
 
2. napirendi pont: Közterülethasználati kérelem – VI. Regionális Néptánctalálkozó (JAMH) 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést, miszerint a József Attila Művelődési Ház 
dolgozóinak már 6. éve szervezik a találkozót. Javasolja a közterület térítésmentes 
biztosítását.  
 
 
3. napirendi pont: VI. Regionális Néptánctalálkozó és Gyermeknapi rendezvényen hangosító  
                              berendezés használatának engedélyezési kérelme 
 



Kovacsik Tamás: A kérelem kapcsolódik az előző napirendhez, miszerint a VI. Regionális 
Néptánctalálkozón és gyermeknapon szeretnének hangosító berendezés használni. A bizottság 
javaslata után a polgármester hatáskörébe tartozik az engedélyezési eljárás.  
A bizottság támogatja a hangosító berendezés használatát az erre vonatkozó szabályok 
betartása mellett, felkéri Gergely Mártát az ügyintézésre.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

59/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a 
VI. Regionális Néptánctalálkozó és gyermeknap szervezőinek hangosító berendezés 
használatára vonatkozó kérelmét, egyben felkéri Gergely Márta ügyintézőt, hogy az 
ezzel kapcsolatos hatósági határozatot készítse el.  
 
Határidő: 2014. május 24. 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Gergely Márta közter. Ügyintéző  
 
 
4. napirendi pont: Közterület-használati kérelem (Hódsági Gábor)  
 
Kovacsik Tamás: A kérelem szerint 2014. június 14-én, szombaton szeretnének 10-18 óra 
között baráti összejövetelt tartani. Ők évek óta egyszer a Feneketlen tónál összegyűlnek, a 
szemetet előtte és utána is összeszedik. Javasolja a kérelem támogatását. 
 
Június 14-én szeretnének rendezvényt tartani. Évek óta, tisztán tartják. 60 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

60/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
Hódsági Gábor kérelmére (2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 7/a.) 2014. június 14-én 
szombaton kb. 10.00-18.00 óráig baráti összejövetel megrendezését a Feneketlen tó 
melletti területen. 
A közterület használat ez időpontban ingyenes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Alsógödi strand lépcsőjének anyagvásárlási támogatása 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A lépcsők lerakásával kapcsolatban egy szakemberrel 
egyeztetett, az erről szóló e-maileket átadja Kovacsik Tamásnak. Előzetes információt hiányol 
a lépcső megcsinálásával kapcsolatban. 
 
Kovacsik Tamás: Először úgy volt, hogy a régi köveket rakják vissza, alábetonozás után. 
Azután kiderült, hogy nem lehet vissza rakni a lépcsőket csak szabvány szerint. 



A lépcsőépítés műszaki hátterét nem tudja, ezt szakemberre kell bízni, aki vállalja érte a 
felelősséget. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

61/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az alsógödi 
Széchenyi strandra levezető lépcső anyagának (bazalt) megvásárlásához 400 eFt 
támogatást biztosít. 
Fedezet: a bizottság saját pénzügyi kerete  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
5. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 

• Maraigené Váradi Katalin (2131 Göd, Gyopár u. 1.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a Kereszt utca és a Homoksziget északi része között a Duna-parti 
szakaszon a viharban kidőlt egy fa, ennek kéri támogatását. A tavalyi ülésen is volt a bedőlt 
fákról szó. A mostani előterjesztés elkészítése óta beérkezett az árajánlat, mely 20 eFt.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

62/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Duna-parti sétányra dőlt fa eltávolítását bruttó 20.000,-Ft-ért. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme 
 
Jakab Júlia: Megkaptuk a felsorolást azokról a helyekről, ahol a hulladékszállító járművek 
közlekedését akadályozza a növényzet. Az összes gallyazásra 80 eFt-os árajánlatot kaptunk. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

63/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a szemétszállítási közszolgáltatást akadályozó gallyak eltávolítását bruttó 
80.000,-Ft-ért. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014  



Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab  
 

• Vaszari Sándorné (2132 Göd, Kék-Duna u. 18.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező már többször fordult kérelemmel a bizottsághoz. Az üdülő 
tulajdonos kéri a diófa kivágását, aminek tavaly a gallyazását kérte. A bizottság elutasította a 
kérelmét.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a konkrét gallyat vágassuk le, ami veszélyezteti az 
elektromos bekötő kábelt. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

64/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a 2132 Göd, Kék-Duna u. 18. sz. 
ingatlan előtti diófa elektromos vezetékbe lógó gallyainak levágását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
  

• Mokos Tibor (2132 Göd, Ady Endre út 2/a.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Ez a kérelem a múltkori kérelmekhez be volt számítva. Már elintéződött. 
 

• Mitász József (2132 Göd, Szeder u. 7.) 
 

Jakab Júlia: A legutóbbi bizottsági ülésen tárgyaltuk az ügyét és rendeltünk egy konténert, 
amibe Mitász József belerakta a felhalmozódott lomokat, szemetet, eleget téve ezzel az  
ÁNTSZ felhívásának. Úgy látja, hogy szükséges lenne még egy konténer, amit szintén 
megtöltenének, ezzel is csökkenne az ingatlanon felhalmozott nagy mennyiségű hulladék.  
Javasolja még egy konténer rendelését. 
 
Kovacsik Tamás: Még egy konténer megrendelését támogatja, de javasolja, hogy a hivatal 
kérje ki jogász véleményét arról, hogy az ügyben hogyan lehet megfelelően eljárni a helyzet 
megnyugtató megszűntetésére.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

65/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendeljen meg egy 6 m3-es méretű konténert 38.100,-Ft-
ért a 2132 Göd, Szeder u. 7. sz. ingatlanban található hulladék elszállításához, továbbá 
kérjen jogi szakvéleményt Mitász József ingatlantulajdonos ÁNTSZ felhívással 
kapcsolatos ügyében.   
 



Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 

•  „Teszedd” akcióban keletkezett nagyméretű hulladékok elszállítása 
 
Jakab Júlia: Az iskolák tanulóinak, tanárainak is köszönhetően a nagy mennyiségű szemét 
került összegyűjtésre. Véleménye szerint egy konténert kellene az Ovit kanyarba kivitetni, 
mert ide gyűjtötték a nagyobb darabú, nem zsákolható hulladékokat. A 10 m3-es konténert 
63.960,-Ft-os áron lehetne megrendelni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

66/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendeljen meg egy 10 m3-es méretű konténert 63.960,-
Ft-ért az OVIT kanyarban lévő kihelyezéssel.  
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

• Feneketlen tónál lévő fák állapot felmérése és kezelési javaslata 
 
Jakab Júlia: A felmérési javaslatot kiosztja, melyből megállapítható, hogy 10 db fa azonnali 
kivágását javasolja a szakértő és 13 db fa műszeres vizsgálatát. A műszeres vizsgálat ára:  
115.570,-Ft. A fakivágásra még nem kért árajánlatot, kérdés, hogy most vagy ősszel vágassa 
ki a fákat.  A fák kb. 2-/3-a kezelésre szorul.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a 13 db fát vizsgáltassuk meg.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Precíz munkát láthatunk. Javasolja, hogy ősszel végezzék el a 
vizsgálatot és ne most, mert fészkelési időszak van. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri Jakab Júliát, hogy kérjen a fák kivágására árajánlatot. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

67/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendeljen meg a Feneketlen tónál lévő, a szakértő által 
megjelölt 13 db fa műszeres vizsgálatát 115.570,-Ft-ért, és a kivágásra javasolt fákra 
szerezzen be árajánlatot. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 



 
 
1. napirend folytatása: Egyebek: 
 

• Délibáb utca egyirányúsítása 
 
Szabó Csaba: Az oda-vissza forgalom az utcában problémát jelent, lehetetlen állapotot okoz. 
A Délibáb utca lakói kérik, hogy az utca legyen egyirányú. A Napsugár utca aszfaltos, ezen 
meg lehet oldani a közlekedést.  
 
Kovacsik Tamás: A kérelmet támogatandónak találja. A polgármesterrel egyeztetett erről a 
kérelemről, aki javasolta, hogy az ott lakók egyöntetűen nyilatkozzanak arról, hogy a 
szándékait egyformák, mindenkinek megfelelő. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

68/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a Délibáb utca a Liget utca sarkától a Kikelet 
utca sarkáig legyen egyirányú. 
Felkéri tovább a bizottság az osztályvezetőt, hogy dolgozzanak ki alternatívákat a 
földutat terhelő forgalom csillapítására, és azt a következő bizottsági ülésre terjesszék 
be.  
 
Pénzügyi fedezet: az 5. körzet körzetfejlesztési  hozzájárulása költségvetési keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Szabó Csaba VKB alelnök 
              Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 

 
• Kérelem Baba-börzéhez 

 
Kovacsi Tamás: A beérkezett kérelem szerint a Latabár téren 9-13 óráig szeretnének árusítást 
folytatni május 24-én szombaton.  
 
Gergely Márta: a Duna-parti Nyaralóházaknál szervezték korábban, de már nem akarnak oda 
jönni az anyukák. Újabb helyszínként a Kincsem udvart jelölték meg, és igényük lenne 15-25 
asztalra. Véleménye szerint ez nagyon sok, így ezt a helyszínt nem javasolja.   
 
A bizottság a Latabár téren nem tud hozzájárulni a területfoglaláshoz, egyben javasoljuk a 
tEsz udvart, ami hivatalosan a város piac tere. A kérelemmel ezügyben a TEZS igazgatójához 
forduljon. 
 
 
 
 
 



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

69/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem járul 
hozzá a Latabár téren történő Baba-börze megrendezéséhez, tekintettel a nagy számú 
árusítóra és arra, hogy a városban az árusítás egységesített helye a Településellátó 
Szervezet udvara. A bizottság felkéri Haulikné Nagy Cecília kérelmezőt, hogy az 
árusítással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a TESZ igazgatójával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 

• Kiserdővel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Kovacsik Tamás: A 2004. évben készült kezelési tervet kaptuk meg Balogh Györgytől, de 
erről van tudomásunk. Korábban ígéretet kaptunk, hogy a kiserdővel kapcsolatos 
szerződéseket és számlákat a bizottság rendelkezésére bocsátja. A mai bizottsági ülésen nem 
tudott részt venni, ezért a következő ülésen erre visszatérünk. 
 

• 27/2013.(XI.28.) Ök rendelet módosítása (Hirdetmények, hirdetőberendezések 
létesítésének, elhelyezésének szabályairól) 

 
Bertáné Tarjányi Judit: A Pont Reklám Kft. óriásplakátját helyezték ki Göd-Újtelepen lakók, 
ezt a tényt nem tartja szerencsésnek. Felszólították az illetékeseket a kialakult helyzet 
megszűntetésére. Ezzel kapcsolatosan a felolvassa a rendelet-kiegészítést.  
A telephelyek elérését jelző táblákat javasolja meghagyni. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a 
jövőben kihelyezésre kerülő táblák legyenek egységesek, előírt formátumúak. Javasolja, hogy 
az egységesség csak a helyhez kötött táblákra vonatkozzon és azokon ne a címer, hanem a 
Göd felirat szerepeljen. Javasolja a Göd feliratú táblákat. Nem ért egyet a megállító táblák 
uniformizálásával. 
 
Kovacsik Tamás: Elmondja a határozati javaslatot. A rendelet 9. §. 5. pontját nem támogatjuk, 
javasoljuk ezt kihagyni. A fél négyzetméternél nagyobb táblák legyenek csak uniformizálva a 
melléklet szerint. A bizottság javasolja a fa és fémtáblán egyformán a „Göd” felirat 
szerepeljen.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

70/2014.(V.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a 27/2013.(XI.28.) Ök rendeletének (Hirdetmények, 
hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályairól) módosítását az alábbi 
változtatással: 
A rendelet-tervezetből a maradjon ki a 9. §. 5.) bekezdés.  
A bizottság javasolja továbbá, hogy a 0,5 m2-nél nagyobb megállító-táblák legyenek csak 
uniformizálva a melléklet szerint.  
A fa és fém hirdetőberendezéseken  egységesen a  „Göd” feliratot javasolja a bizottság. 
 
 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Csányi József: Mart aszfaltos utak építésével kapcsolatban hol tartanak, erről írásbeli 
információt szeretne kérni a következő ülésre. 
 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Csányi József       Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvhitelesítő     VKB elnök 


