JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014.
június 20-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Nagy Károly tag, aki jelezte távolmaradását és Szabó
Csaba tag, aki jelezte, hogy késik.)
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 a volt 050-es tábla
szabályozásáról szól, Gallé Gábor levele, a Délibáb utca lakóinak aláírása, és beérkezett az árajánlat is
a Feneketlen tónál lévő fák kivágására. Tájékoztatásul elmondja, hogy a közterületek elnevezéséről
szóló rendelet átdolgozás alatt van, elkészült tegnap estére, de a jogászi ellenjegyzés hiányzik, enélkül
a bizottság nem tudja tárgyalni.
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A golf pályánál lévő helyzetről szeretne az Egyebek napirendi
pontban hozzászólni.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását:
1.) Zöldkataszter bemutatása
Előterjesztő: Debreceni Péter erdőmérnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
2.) Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv elfogadásának menete
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő
3.) Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Előterjesztő: Lenkei György képviselő
4. )Ebnyilvántartási kötelezettség teljesítése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5.) Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz. Ök rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
6.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
7.) Egyebek:
- A volt 050-es tábla szabályozása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
- Délibáb utca lakóinak aláírása
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB alelnök
- Gallé Gábor (Retro Ady Klub társelnök) levele
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
- Árajánlat – Feneketlen tó fakivágás
Előterjsztő: Jakab Júlia kv. ügyintéző
Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Zöldkataszter bemutatása
Kovacsik Tamás: Felkérte az érintetteket, hogy a bizottságnak mutassák be a zöldkatasztert,
hogy a jövőben ezzel mindenki tisztában legyen: rendelkezik a hivatal egy ilyen programmal,
ami használható. Felkéri Debreceni Pétert, hogy mutassa be a programot.
Debreceni Péter (erdőmérnök): A kivetítőn bemutatja a térinformatikai rendszert. A félreértés
abból adódott, hogy azt gondolták, hogy csak egy térképet és egy adott adatbázist tartalmaz a
program. Egy olyan adatállományt lehetett létrehozni, amiből egy zöldfelületi terv készíthető,
és folyamatosan frissíthető. A műszaki paraméterek megszabhatóak, és évközben
ellenőrizhetőek az elvégzett munkák is. A zöldfelület a természeti folyamatok miatt állandóan
változik. A felmérést dr. Hubay Nóra kertészmérnökkel végezték el az összes közterületen. A
városi alaptérképhez kapcsolódó dolgokat is frissíteni kellett, az utcanév kataszter táblára is
szükség lett volna, ez viszont nem volt megfelelő. Elkészítették az utcanévjegyzéket. A
helyrajzi számokat is feltüntették. Digitális térképet láthatunk, ahol ábrázolhatók a különböző
objektumok, pld. fák. A hivatalhoz beérkező zöldfelületi kérelmek intézésnél is segítséget
nyújt a program, ahol rögtön látható lesz a térképen a jelenlegi helyzet. A programban
feltölthető a faültetések, fapótlások is. 2014. április 30-ig van feltöltve a rendszer, az elmúlt 3
év adatait tartalmazza. A bizottságnak is segítségére lesz a programból megállapítható
statisztika, például az, hogy hány fát vágtak ki, milyen eredménye lett a fapótlásoknak.
Különböző táblázatokat lehet nyomtatni a program segítségével, hogy hány vadgesztenye van,
vagy hogy hány esetben végeztek engedéllyel, illetve engedély nélküli fakivágást. A rendszer
felépítésénél a közterületeket is besorolták a fenntartási koncepciót felmérve. Itt meg lehet
adni ütemtervet is, hogy mit mikor kell a közterületeken végrehajtani. Ide értve a játszótereket
és azok berendezéseit. A berendezésekről fényképek és a műszaki paraméterek láthatók,
listázhatók, ezáltal nyomon következőek. A karbantartás és felújítási költségek a rendszer
használatával előre kiszámolhatóak lesznek. Az éves közterület-fenntartási terv is jelölve van
különböző színekkel ábrázolva, hogy milyen feladatok vannak a zöldfelületi rendszerben, és
kinek kell végrehajtani. Felsorolták, hogy az adatott felülettípusokhoz (zöld, homok, mulcs,
térkő) milyen feladatok sorolhatók. Ezekhez külön adatlapok nyomtathatók, és látható, hogy
egy évben az adott területen hányszor kell munkát elvégezni. Bemutatja a fasor fenntartási
munkákról szóló összesítő táblázatot. Ezekről külön összesítő lista is nyomtatható. Az
ökológiai háló is jelölve van a programban, feltöltve az egyes területek kezelési tervével. A
digitális térképpel lehetőség nyílik arra, hogy a város honlapján is fellelhetők legyenek a
térképek és a lakosságot segítő adatok. Ezen adatok megkönnyítik a természetvédelmi
dolgokkal kapcsolatos tájékozódást.
Kovacsik Tamás: A közterület-fenntartással kapcsolatos problémák így jobban kiszűrhetők
lesznek.
Bertáné Tarjányi Judit: A városokban szükséges a főépítész, főmérnök, főkertész
foglalkoztatása. Sajnos a hivatal nem rendelkezik mindegyikkel. Itt szeretné megjegyezni,
hogy szükséges lenne a Feneketlen tónál a kaszálásra.
Debreceni Péter: A program aktualizálásáról elmondja, hogy szükséges a programhoz az
útmutató alkalmazása, hiszen több felhasználó is használja majd. A közterületeken a városi
karbantartás tervezhetővé válik, nem szükséges az állandó mobil ellenőrzés. Az ütemtervek
feltüntetésével az ellenőrzés is könnyebben végezhető, mivel meg van határozva a feladat, és
az ebből elvégzett munka. Javasolja a házszámozást is a digitális térkép felhasználásával
megoldani.

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Városi erdészre is nagy szükség lenne, ezt már elég régen
javasolja. A polgármester úrtól ígéretet kapott, hogy lesz. Kérdése, hogy a frissen ültetett fák
már szerepelnek a térképen? A kiszáradt fák is láthatóak?
Debreceni Péter: A faültetések aktualizálva lettek, a pótlások is. Nem kapott teljes listát, ezért
nem tudta a teljes felmérést elvégezni. A feltöltött éveknél látható, hogy hány fát ültettek az
adott évben. A jelenlegi felméréssel számolva kimutatható a kiszáradt fák száma is. Bemutatja
az ültetésre vonatkozó összesítő táblázatot.
Szabó Csaba tag megérkezett.
Jakab Júlia: Nem lát önkormányzati szándékot ahhoz, hogy mindehhez pénzügyi forrás
legyen rendelve. A munkákat a forrás nélkül nem tudja megrendelni. Sajnos a kollegák
leterheltek, nincs aki ezzel foglalkozzon, valóban nincs főkertész, sem főerdész, tehát senki
olyan szakember, aki ezeket a munkákat elvégezné, vagy használná. Ehhez vezetői döntésre
lenne szükség, mert akiknek össze kellene állítani a program segítségével az anyagokat, nem
igazából szakemberek. Elmondja, hogy a jó dolgokat nem tudják elvégezni, mert nincs hozzá
szakember, ha mégis kitaláljuk, hogy mit lenne jó megcsinálni, ahhoz, meg nincs forrás
hozzárendelve.
Bertáné Tarjányi Judit: Van egy kollega aki fél évet tanult térinformatikát, tehát képzett
embernek számít, viszont Ő más munkaterületre van beosztva, ez miatt személyi kérdésekben
sokszor nézeteltérés van közte és a Beruházási Osztályvezető között. Ez a kollega is több féle
munka elvégzésére alkalmas, eléggé le van terhelve.
Kovacsik Tamás: A bemutatott térinformatikai rendszer tehát aktualizált állapotban van.
Határozati javaslata, hogy teremtsen a város vezetése lehetőséget arra, hogy a térinformatikai
rendszer használatát bővítse ki a Beruházási és Informatikai osztályok felé.
A bizottság 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
71/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a
címzetes főjegyzőt intézkedjen arról, hogy a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály és
az Informatika csoport a térinformatikai rendszert felhasználóként használja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
2. napirendi pont: HÉSZ és TSZT elfogadásának menete
Kovacsik Tamás: Hlavács Judit képviselői beadványa a napirend. Felkéri Hlavács Juditot,
hogy ismertesse előterjesztését.
Hlavács Judit: Az előterjesztésében a főépítészt kérte válaszadásra. A célja az előterjesztéssel
az volt, hogy mielőbb működő Helyi Építési Szabályzata legyen a városnak.

Kovacsik Tamás: A főépítész írásban megküldi a feltett kérdésekre a választ.
Bertáné Tarjányi Judit: Elkezdte a feltett kérdések kidolgozását és információja van arról,
hogy rendkívüli ülésen tárgyalják majd a HÉSZ-t. A munkacsoport felállításával egyetért, de
a tervezői részvétellel nem. Ez a Képviselő-testület kompetenciája. A főépítésznek az a dolga,
hogy a törvényes végrehajtásról gondoskodjon, majd a Képviselő-testület hozza meg a
döntéseket a javaslatát figyelembevéve. Késlekedtünk a HÉSZ-el, melynek fő oka az volt,
hogy a tankerületi vezető kijelölte Gödöt az új iskola építésére. Ehhez területet kell
biztosítani, de sok a természetvédelmi terület, ami nem beépíthető. A kérdést leegyeztette a
természetvédelmi hatóságokkal, ahol átszervezések történtek, így a technikai háttér sem volt
biztosítva számukra. A teniszpályák kérdését már leírta. Bemutatja a helyi védett területeket.
Beérkezett a DINPI levele, a következő ülésen már a digitális tervek láthatók lesznek. Két
pozitív dolog történt a HÉSZ csúszása miatt az egyik a csónakház bővítés, melyre az
engedélyt megkapták, a másik az, hogy fény derült egy kártalanítási ügyre.
3. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Lenkei György: Jól kezelhető anyag, folyamatosan dolgoznak ezen. A roma iroda helyisége ki
is van jelölve és festve.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem érti a roma kérdéseket, kivel tárgyaltak? Heti 2 x 4 órában
a romáknak mit kellene csinálni? Ha ez egy kötelező feladat, akkor ehhez költségvetés is
kapcsolódik.
Lenkei György: Minden célcsoporttal felvették a kapcsolatot, fél éve dolgoznak ezen az
ügyön. A mélyszegénységben élő romákról van szó, a Türr István Képző és Kutatóintézet adta
ki a programot. A megyében mintának adták a gödi programot. A célcsoportok képviselőit
meghívták, Horváth Andor képviselte a cigányságot. Az önkormányzatnak az a dolga, hogy
az épületen belüli irodát kijelölje, berendezze, ahol a romák és a mélyszegénységben élők
problémáját megoldják.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az egyesület tagja Ő is. Az egyesület képviselője Sinkó Tibor,
akinek aláírási és képviseleti joga van. Ő, mint egyesületi tag Sinkó Tibor felhatalmazását
bírja. Horváth Andornak sem aláírási, sem képviseleti joga nincs.
Lenkei György: Nem volt erről tudomása, nem ismeri Sinkó Tibort. Felkéri dr. Kármán
Gábort, aki az előterjesztést készítette, hogy javítsa az előterjesztést ennek megfelelően.
Dr. Kármán Gábor: Horváth Andor volt korábban a cigány kisebbségi önkormányzat
elnökhelyettese. A cigány kisebbségi önkormányzat nem alakult meg a két ciklus alatt, ezért
nem tudta felvenni a képviselőjükkel a kapcsolatot. Ha nincs civil szerveződés, akkor a
lakosság köréből kell bevonni valakit. Pocsári Sándor elhunyt, Ő volt korábban a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, ezért most Horváth Andort, mint az akkori elnökhelyettest
keresték meg. Sinkó Tiborral is találkoztak, aki valamiféle iratot hozott, de nem tudta igazolni
az egyesületi képviselőségét. A felkutatásban a hivatal nagyon nehezen tudott előre jutni.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kérése, hogy erre az egyesületre ne hivatkozzanak a
programban.

Dr. Kármán Gábor: Javasolja felfüggeszteni ezt az intézkedési tervet, amíg nem tisztázzák a
képviseletet.
Lenkei György: Javasolja az 1/6-os számú intézkedési tervet felfüggeszteni, azzal, hogy az
önkormányzat a rá háruló feladatot elvégezte. Kb. 7 rendezvény volt, ahol a HEP-el
foglalkoztak, az önkormányzat a helyiséget biztosítja.
Kovacsik Tamás: Felkéri Lenkei Györgyöt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.
A bizottság 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
72/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megvitatta a
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításait és az 1/6-os számú intézkedési terv
kivételével elfogadta. Az 1/6-os intézkedési tervet a HEP Fórum elnöke, Lenkei György
javaslatára a személyi kérdések tisztázásáig felfüggesztik.
A bizottság megállapítja, hogy az intézkedési tervek önkormányzatra vonatkozó része
teljesült.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Lenkei György képviselő
Hlavács Judit: A jó dolgokat is meg kell említeni, nem csak a kritikákat. A program
megvalósulásáról annyit szeretne mondani, hogy az teljes és alapos kidolgozottságú, ha
minden megvalósul, ami ott szerepel, akkor az nagy eredmény lesz.
4. napirendi pont: Ebnyilvántartási kötelezettség
Lenkei György: A 42. §-ban olvasható, hogy aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget az bírsággal sújtható, ami ebenként 30-90 ezer forintig terjedhet. A jogkövető
gazdák elviszik a kutyájukat az állatorvosokhoz.
Jakab Júlia: Szeretné az előterjesztést ismertetni, mert a polgármester úrral egyeztetett e
tárgyban, aki azt nyilatkozta, hogy a bizottság beszélje meg ezt a témát, de a választásokig
nem szeretne e témában dönteni. Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy az állami adatbázishoz
való hozzáférési kérelmet elküldte.
Kovacsik Tamás: Ez esetben leveszem a napirendről.
5. napirend pont: Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz. Ök
rendelet módosítása
Jakab Júlia: A helyi környezetvédelmi rendelet módosításra szorul, a szabálysértési jogkör
kikerült az önkormányzat hatásköréből. Nagy számú panasz van arra, hogy az ingatlanok
gyomosak, gazosak. A tulajdonosokat fel lehetett szólítani, de nem volt szankcionálható. Most
a módosítással ez is megoldható, egy jól működő mintát vettek alapul. A gazos, elhanyagolt
ingatlanok kérdését rendezni kell, ezért jött létre a rendeletmódosítás.

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A rendeletmódosítás szakszerűtlen. A parlagfűnél lehet
szankcionálást alkalmazni, de nem ért egyet azzal, hogy mi az, ami gaz, mi az ami nem gaz
növényzetnek számít. Mi lesz azokkal a területekkel, amik közterületek mellett vannak?
Onnan elterjedhetnek állatok, gyomok, stb.
Bertáné Tarjányi Judit: Módosító javaslata: 2. §.-ban a közterületi és nem közterületi
kerítéseket különböztessük meg, a felesleges tiltásnak nincs értelme. Javasolja még a 3
méternél nem magasabb növényekre a 0,5 méteres ültetőtávolságot.
Kovacsik Tamás: A fél méter kevésnek tűnik.
Jakab Júlia: A meglévő, korábban ültetett sövényekre nem vonatkozik. A sok szomszéd
panasszal Ő foglalkozik, ezért javasolta a módosítást. A sövényeket nem kezelik, ezért
jelölték a 3 métert.
Lenkei György: Életszerű a rendelkezés.
Balogh György: Két módosításra kitérhetnénk. A meglévő sövényeket és az egyedeket el
kellene különíteni.
Bertáné Tarjányi Judit: Kivéve a meglévők pótlása. Korábban már szó volt arról, hogy akinek
rendetlen a portája az nem kaphat szociális segélyt.
Lenkei György: Igen, ezt már kezdeményezte és helyeselte.
Szabó Csaba: Javasolja elfogadni a rendelet-módosítást.
Jakab Júlia: A javasolt módosítást elvégzi: 2. §. „A nem közterületi telekhatárnál, csak olyan
növényzet telepíthető….” így kivétel lesz a közterületi ingatlanhatár.
Balogh György: A növény magasságát is meghatározzák, akkor a terjeszkedőt is be kellene
venni. Várható szélességet is meg kellene jelölni.
Jakab Júlia: „Nem közterületi telekhatárnál csak olyan növényzet telepíthető újonnan…..”
Még egy módosítást javasoltak az ültetési távolságoknál: „A 3 méternél magasabbra növő
növényzet esetén 2 méter, kivétel a 3-méternél magasabbra növő cserjék.”
Lenkei György tag kiment.
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
73/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2000.(II.22.) Ök rendeletének módosítását az alábbi
változtatással:
- A rendelet-tervezetből a maradjon ki a 6. §. (1) bekezdésének első mondatából a „megművelni”
szó.
- „A 2. §. (1) A nem közterületi telek határánál csak olyan növényzet telepíthető……”

- „A telekhatártól számított minimális ültetési távolságok:
- 3 méternél magasabbra nem növő növényzet esetén 1 méter
- 3 méternél magasabbra növő növényzet esetén 2 méter, kivétel a 3 méternél magasabbra
növő cserjék.” – kiegészítés szerepeljen.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök,
Csányi György tag távozott.
6. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek
Jakab Júlia: Több helyen a közlekedést akadályozzák az ágak. Fényképet mutat az Árokparti
fasorról. Ehhez már kosaras kocsi szükséges. Az Ady E. u. 11-nél a vérszilvafák rossz
állapotban vannak, a kérgek kézzel leszedhetők, ki akarnak dőlni. Javasolja a kivágást. A
Kodály Z. utcában a villamosvezetékeken teljes súlyukkal rálógnak az ágak, vihar esetén
leszakadnak a vezetékek. A Kossuth L. utcai fűzfa és eperfa képét mutatja, ami akadályozza
a közlekedést, itt gallyazást javasol. A felsorolt munkálatokra az árajánlat 125.000,-Ft. Kéri
ennek elfogadását.
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
74/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól az előterjesztésben szereplő faápolási munkálatokat bruttó 125.000,-Ft-ért.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014.
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Jakab Júlia: Ennél a pontnál szeretné elmondani nem az Egyebeknél, hogy beérkezett az
árajánlat a Feneketlen tónál lévő bevizsgált fák kivágására. Eredetileg 10 fa kivágásáról volt
szó a Feneketlen tónál, de a térképen 11 fa van bejelölve. Van 5 db fa, ami, nem veszélyeztet
sem életet, sem vagyont, ha bedőlnek a tóba, akkor sem okoznak kárt. Kivágásra javasolja azt
a fát, amit a hangyák szétrágtak, rendkívül balesetveszélyes. A térképen jelölve vannak az
életveszélyesnek minősített fák. A Gödi Körképben megjelenik az erre vonatkozó cikk a
lakosság tájékoztatására. Az árajánlat az anyagban található, a 6 db fa kivágása összesen 360
eFt-ba kerül majd.
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
75/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól a beterjesztett árajánlat alapján 360 eFt-ért. (Az ár magába foglalja a
kosaras gépjármű és az elszállítás költségeit is.)

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014.
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
7. napirendi pont: Egyebek
Kovacsik Tamás: „A közterületek elnevezéséről, az utcanév-, és emléktáblákkal, valamint
házszámozással kapcsolatos szabályokról„ szóló rendelet elkészült, de nem volt jogi
ellenjegyzéssel ellátva, ezért nem került a bizottság elé. Javasolja levenni a naprendről.
•

A volt 050-es tábla szabályozása

Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ időben elcsúszott, viszont fény derült erre a kártalanítási
igényre. Ha bármit szabályozunk, akkor újabb alapot adunk a kártérítési igényekre. Azokat is
fogja érinteni, akik nem nyújtottak be kártalanítási igényt. Mindent megtettünk, amit eddig
kértek. A Településszerkezeti Tervből az erdősávot vegyük ki ez korábban képviselői
javaslatra történt. Erről szól az első határozati javaslat, a másik, a Szabályozási Terv
módosítására vonatkozik. A beépíthetőség csak a jogi viták rendezése után lesz módosítva.
Kéri a bizottságot, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az elfogadták az I. határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
76/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
változatlanul javasolja a város Településszerkezeti Tervében az erdősáv törlését a volt
050-es tábla Nemeskéri út felőli részéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Hlavács Judit: Ha beépíthetetlen terület lesz, az a többi tulajdonosra is vonatkozik?
Bertáné Tarjányi Judit: Amíg a tulajdonosok egymással nem egyeznek meg addig javasolja,
hogy maradjon így a jelenlegi helyzetnek megfelelően. Szakmailag nem indokolt a
szabályozás. A tulajdonosok egymás között nem tudnak megegyezni, akkor nem tud mit
kezdeni ezzel a kérdéssel.
Hlavács Judit: Érdemes a másik oldalról is nézni az ügyet. Egy korábbi döntés, valakiknek
kárt okozott, és nyilván peres útra viszik az ügyet. Ha van esélyük a kártalanításra, akkor a
bírósági utat választják.
Kovacsik Tamás: Ha Má 1 besoroslású marad a terület, akkor az új HÉSZ után készíthetnek
Szabályozási Tervet az ott élők, akik engedélyezésre beadják majd az önkormányzathoz.
A másik határozati javaslat azt tartalmazza, hogy minden marad a régiben. Ezt a bizottság
nem támogatta.
Javasolja az a.) határozati javaslat elfogadását. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak elsőként
az a.) határozati javaslatról.

A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
77/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a város Szabályozási Tervében a volt 050-es tábla
a.) Má1 (távlatilag funkciót váltó terület) övezetként történő besorolását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész

•

Délibáb utca aláírásai

Szabó Csaba: A bizottság előző ülésén tárgyalták a Délibáb utca egyirányúsítására vonatkozó
kérelmet. Az aláírásokkal és kérelemmel ellátott papírt az ülés előtti kiosztott anyagok között
láthatják. Az egyirányúsítás kapcsán a táblát a bizottság nem határozta meg. Javasolja, hogy a
sződligeti Vízművek bekötő útjánál legyen a tábla kihelyezve. Javasolja, hogy a vízművek
autói oda-vissza közlekedhessenek.
Kovacsik Tamás: A bizottság nevében felkéri a Beruházási Osztály vezetőjét az intézkedésre.

•

Gallé Gábor (Retro Ady Klub társelnöke) kérelme

Kovacsik Tamás: Gallé Gábor Úr levelével azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a Dunaparti
Nyaralóházak tulajdonjogának bejegyzésével a Héder-villa védetté nyilvánítása történjen
meg, és egy méltató fényképes emléktáblát helyezhessenek ki a III. Retro családi találkozó
alkalmával, 2014. július 19-én.
Bertáné Tarjányi Judit: Külső homlokzat és a tetőzet van védetté nyilvánítva. Előkészítés alatt
van a rendelet. Amikor a homlokzatot helyi védettség alá helyezik, akkor ebbe a tető is
beletartozik. Ismerteti az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit elkészít a következő
bizottsági és testületi ülésre.
Gallé Gábor: A lapzártájuk miatt kérdezi, hogy az információs táblát kihelyezhetik-e
júliusban?
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint kihelyezhetik, még akkor is, ha a rendelet-tervezet
nem készült el.
Kovacsik Tamás elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat, hogy szavazzanak.

A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
78/2014. (VI.20.) sz. VKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
hozzájárul a Retró Ady Klub társelnökének kéréséhez, miszerint a Göd, Jósika u. 14. sz.
alatti, 3255/2. hrsz-ú területen a Héder-villa elé információs táblát helyezzenek ki 2014.
szeptember 21-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész
•

A volt golf-pálya területe

Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a volt golf pályáknál a
lekaszált területen a BMX terepbiciklisek kezdenek pályát ásni a dombtetőn. A területre
jellemző, hogy a lakosság ott horgászik, hidat bont és tüzet rak. Kérése, hogy Polgárőrség, a
Közterület-felügyelet és a Rendőrség járőrözzön hétvégeken az említett területeken.
Kovacsik Tamás: Mivel magánterület, ezért a felügyelet és a terület védelme nem az
önkormányzat feladata, de a kérést továbbítja az illetékeseknek.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Lenkei György
jegyzőkönyvhitelesítő
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VKB elnök

