
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. 

november 12-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van)  
 
Szabó Csaba bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket és köszönti az új ciklus bizottsági tagjait.  
Szeretné, ha mindenki pár szót mondana magáról bemutatkozásként, jelezve azt is, hogy melyik 
párthoz tartozik. 
Elmondja, hogy 2006-tól 2010-ig vezette a Környezetvédelmi Bizottságot. 1996-tól egyéni 
vállalkozó, vegyipari céget vezet.  Ez a harmadik ciklusa, a FIDESZ-KDNP tagja. 
 
Csányi József: Már a harmadik ciklusban választott képviselő, nyugdíjas, vállalkozása van. A 
FIDESZ-KDNP tagja.  
 
Balogh György: A Településellátó Szervezetnél dolgozik, korábban a Környezetvédelmi 
Bizottság tagja volt, és az előző ciklusban ennek a bizottságnak a tagja.  
 
Vidák Árpád: Nyugdíjas 2002-tól 2006-ig volt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. A 
Demokratikus Koalíciótól került be. 
 
Pinczehelyi Tamás: 2002-tól 2006-ig alpolgármester volt, 2006-tól 2010-ig képviselő. 3 
diplomája és 7 szakmája van, nyugdíjas. Az MSZP tagja.  
 
Szabó Árpád: JOBBIK-ban indult, mint képviselő-jelölt. Dísznövénykertész, saját 
vállalkozása van. Pest megyében önkormányzatokkal dolgozik, a települések virágágyi 
kiültetését végzik, többször járt külföldön a közparkokkal kapcsolatos bemutatókon. A 
bizottsági tagságával Göd közterületeink szebbé tételéhez tud hozzájárulni. 
 
Szász-Vadász Endre: FIDESZ-KDNP tagja, idén először indult választáson. Gépész-
technikus, 1997 óta lakik Gödön. Ismerkedik az önkormányzatisággal.  
 
Szekeres Máté: Nevelek településrészen él, az ottani nehézségeket ismeri. Szociális és humán 
területen dolgozik, város szociológiával hasznosan gyarapíthatja a közösséget. 
 
Nagy Károly: FIDESZ-KDNP tagja. Agrármérnök, de a környezetvédelemhez is ért. 1962-től 
él Gödön. Tagja volt az 1990-ben alakult Képviselő-testületnek. Tagja volt az előző 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak.  
 
Szabó Csaba: Bemutatja a hivatal részéről megjelent dolgozókat, akik a bizottság munkáját 
segítik.  Szeretné, ha az ülések politikai megnyilvánulásoktól mentes lenne, kéri, hogy 
mindenki tartsa magát ehhez.   

Megállapítja, hogy minden tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő napirendekről. elhangzott napirendekről. 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Napelemmel működő erőműről szeretne szóbeli tájékoztatást adni. 
 



Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy az első napirendi pont a meghívó szerinti második napirend 
legyen, tekintettel a napirendhez hívott vendégre. 
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják a napirendi pontokat, a tárgyalási 
sorrendre tett módosító javaslatot, és az Egyebekben tárgyalt új napirendet. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK:  
 
   
1.) Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat helyzete 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                                  
 
2.) Rendelet tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző       
 
3.) 3863/1. hrsz-ú ingatlan egy részének megvétele 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                

4.) Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás  
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző     

5.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző         

6.) Közterületi fapótlások 
    Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző     

7.) Egyebek: 
     Tájékoztatás napelemmel működő erőműről 
     Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás VKB tag, képviselő           
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat helyzete 
               
Bertáné Tarjányi Judit: A Településszerkezeti Terv módosítását nem lett volna értelme 
elkezdeni korábban, a Neveleki csatlakozás bekövetkeztét meg kellett várni. Ahogy az 
előterjesztés is tartalmazza két törvény, vagyis az új országos területrendezésről szóló törvény 
és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény ellentmondásba került. 
Emiatt több Pest megyei településen nem lehetett az összehangolást igazolni, Göd is ide ezek 
közé tartozik. Erre a problémára megoldás született, mégpedig úgy, hogy az állami 
főépítésznél un. „összhangigazolással” lehet megkezdeni a TSZT módosítását. A Képviselő-
testület 93/2014.(VIII.11.) sz. határozatával döntött az eljárás megindításáról, melyre 400 eFt 
+ ÁFA keretet is biztosított.  2015. dec. 31-ig az új OTÉK-hoz kell igazodni és a TSZT-ben 
átvezetni a változásokat.  Októberben is volt változás, amiről még nincs teljes információja. 
Az árajánlathoz képest közel 2 mFt + ÁFA megmaradt az előző szerződésből.  Kérése, hogy a 
HÉSZ módosítására december 31-ig tegyék meg észrevételeiket. Az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot módosításra javasolja egyrészt a cégnévnél BT-re, másrészt nem 
szerződéskötésről, hanem szerződés-módosításról van szó.   
 
Jelezni szeretné, hogy kb. 30 mFt-os tétel fog jelentkezni az alaptérkép átalakítása végett a 
Neveleki átcsatolás következtében. Munkaközi állapotban vannak az új helyrajzi számok.  



 
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

 
79/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 

 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az 
Archi-Profil Bt-vel a mellékelt árajánlat szerinti szerződéskötést területi 
hatásvizsgálatra 400.000,-Ft + ÁFA, továbbá a szükséges településrendezési eszközök 
készítését 2.500.000,-Ft + ÁFA értékben. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester, főépítész  
 
 
2. napirendi pont: Rendelet tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési  
                             Szabályzatáról 
 
Dr. Szinay József: Új Szervezeti és Működési Szabályzat lesz, várhatóan a 2014. november 
27-i testületi ülésre lesz beterjesztve. Az új Mö Tv.-ben (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény)  meghatározott pontokat kivettük, és ami szükséges azt 
beletettük, ezért új szabályzatot javasol elfogadni, ami a korábbiak mintájára épült. Új 
jogintézményt tartalmaz, ami a képviselők és a külsős tagok ülésekről való hiányzását fejti ki, 
ez a II. fejezet 7. §-ban található. Az első tervezetet küldtük ki a bizottságnak a meghívóval 
együtt. Azóta már a Pénzügyi, Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság is tárgyalta. 
Ismerteti a II. fejezet 7. §-ban foglaltakat. Az új törvényből fakadóan a képviselők kikérhetik 
a választók véleményét. Évente egy alkalommal tájékoztatni kell a képviselőnek a választóit, 
de erre formai kötelezettsége nincs.. A PEKJB elé menő anyagban még a lakossági fórumon 
való tájékoztatás szerepelt, de átgondolták és a hosszú évek tapasztalata, hogy kevés 
választópolgár vesz részt. Ezért maradt a szövegezésben, hogy a képviselő bármely módon 
tájékoztathatja a választóit, a forma nincs megszabva. A hiányzások kötelező 
szankcionálásánál a  PEKJB 7 alkalmat jelölt meg igazoltan, vagy igazolatlanul, akkor ez 1 
havi tiszteletdíj megvonással jár. Ismerteti a további szankciókat. A bizottsági tagok 
hiányzására is ugyanez vonatkozik. Elmondja, hogy az eddigi időszakokban nem fordult elő, 
hogy valaki ennyit hiányzott volna. Folyamatosan egyeztetnek az SZMSZ-ről. Javasolja, hogy 
a bizottság nézze át a saját feladat- és hatásköreire vonatkozó részt.  
 
Lenkei György: Részt vett a PEKJB-n, mint tag: 7. par. 2. bekezdés a.) pontjánál javasolták 
azt a módosítást, hogy  „önhibáján kívül” nem tud részt venni, akkor azt az ülés előtt 
közvetlenül is jelezhesse. Ezt a módosítást nem látja, hogy átvezették volna. 
 
Dr. Szinay József: A 7. §. 5. c.) pontjában ez benne van. 
 
Sipos Richárd: A külsős bizottsági tagokra nem látja az utalást. 
 
Dr. Szinay József: A 22. §. 5. bekezdése foglalkozik a bizottsági tagok részvételével. 
Javasolja, hogy nézzék át tételesen a bizottsági hatásköröket. 
 



Dr. Pintér György: A bizottság hatásköreinél a 8. pontot javasolja kihagyni: „A Szociális 
Bizottsággal együttesen dönt az önkormányzat tulajdonában lévő, pályázat útján nem 
hasznosítható, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról.”  Javasolja még az 5. pont 
kivételét is. 
 
Dr. Szinay József: A 15. napirendnél javasolja az „évente” szót betenni, vagyis: „Évente 
beszámoltatja a közterület-felügyelőket tevékenységükről.”  
 
Dr. Pintér György: A 14-es pontnál hiányzik a „hatósági eljárásnál” az „i” betű.  
 
Balogh György: A 13. pontnál javasolja, hogy az a.) bekezdést mondattanilag változtassák 
meg. Helyesen: „környezetet is érintő határozati és rendeleti javaslatokat.” 
 
Szekeres Máté: A bizottság elnökéhez mikor kell megtenni az előterjesztéseket? 
 
Szabó Csaba: A következő ülésre elkészíti a munkatervet, abban láthatóak lesznek a bizottsági 
ülések időpontjai. Elmondja az elhangzott SZMSZ módosítási javaslatokat és felkéri a tagokat 
a szavazásra.  
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

80/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-
tervezetet az alábbi módosító javaslatokkal: 
 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei: 
 
„5./ Figyelemmel kíséri az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos 
jogügyleteket.”  – törlésre javasolja 
„8./ A Szociális Bizottsággal együttesen dönt az önkormányzat tulajdonában lévő, 
pályázat útján nem hasznosítható, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról.” 
– ezt a pontot törlésre javasolja 
„13./ Munkája során véleményezi: 
        a.) környezetet is érintő határozati és rendeleti javaslatokat,” –ra javasolja a  
            mondatot helyesbíteni. 
„14./ Környezetkárosítás, természetkárosítás esetén a hatósági eljárást 
kezdeményezheti.” – hatóság szót hatósági szóra javasolja módosítani 
„15./ Évente beszámoltatja a közterület-felügyelőket tevékenységükről.” - Évente szó 
beírását javasolja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
3. napirendi pont: A 3863/1 hrsz- ingatlan egy részének megvétele 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Közterület rendezésének érdekében területcserét hajtottunk végre. Az 
illető szeretné a telkét bekeríteni, felajánlotta megvételre a területének egy részét. Ezt jelölte a 



rajzon, kb. 400 eFt-os kiadást jelentene és akkor a közterület megfelelően nézne ki, a terület 
rendezetté válna. Javasolja a terület megvételét.  
 
Szabó Csaba: felolvassa a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a módosítsák úgy, hogy a 
bizottság a jegyzőt hatalmazza fel az adás-vétel előkészíttetésére.  
 
Dr. Pintér György: Ez az ár 14 eFt/m2-t jelent. 
 
A bizottság tagjai elfogadják a módosító javaslatot és 9 „igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozták:  

81/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
3863/1. hrsz-ú ingatlanból a mellékelt vázlat szerinti terület megvételét és felkéri a 
címzetes főjegyzőt az adás-vétel lebonyolítására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
4. napirendi pont: Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás 
 
Jakab Júlia: 2007-ben alakult meg a szövetség, ami az önkormányzatok hatékony 
energiafelhasználását támogatja. Nagy létszámú városok csatlakoztak, már több, mint 100 
tagja van a szövetségnek. Gödnek is előnyére válna a csatlakozás. A tagsághoz való 
csatlakozás éves tagdíj megfizetésével jár, ami bármikor felmondható. Csatolta az 
előterjesztéshez az alapszabályt. A megújuló energiáról volt legutóbb szakmai konzultáció. 
Kéri a bizottság támogatását.  
 
Pinczehelyi Tamás: Kérdése, hogy ki képviseli majd a szervezetben a várost? Ki lesz az 
összekötőember?  
 
Jakab Júlia: Alapvetően a polgármester, de Ő bárkit megnevezhet helyetteseként, akár a 
testületből, akár a hivatalból.  
 
Pinczehelyi Tamás: Akkor javasolja a szövetségbe való belépést, ha van konkrét helyi felelőse 
és ki van nevezve összekötőnek.  
 
Jakab Júlia: Szívesen vállalná ezt a feladatot, ha a polgármester úr megbízná. Már régóta 
foglalkozik az energiahatékonysággal. Energiahatékonysági és hulladékgazdálkodási 
konferenciákon ő szokott részt venni, vállalná a munkát. 
 
Csányi József: Javasolja a csatlakozást. Több információt tudunk szerezni. Ha Jakab Júlia ezt 
a megbízatást vállalja, akkor támogatja a javaslatot. 
 
Pinczehelyi Tamás: Így már támogatja az elhangzott javaslatot. Elkötelezett ebben az 
irányban. Javasolja a határozati javaslatot módosítani.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról és az elhangzott javaslatról.  



 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

82/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván az 
Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségéhez, melynek Alapszabályát ismeri és 
elfogadja, egyben felhatalmazza Markó József polgármestert, a szövetségi tagság 
elnyeréséhez szükséges tagfelvételi kérelem aláírására. 
A polgármester a hivatal részéről Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt jelöli ki 
kapcsolattartónak. 
 
Tagsági díj befizetésének pénzügyi forrása: Környezetvédelmi feladatok 2014 
Felelős: Markó József polgármester, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határid ő: azonnal 
 
5. napirendi pont:  Zöldfelületi kérelmek 
 
Vidák Árpád tag távozott. 
 
Jakab Júlia: Tájékoztatja a bizottság új tagjait, hogy a közterületi fakivágásokhoz 
önkormányzati engedély kell, melyet ez a bizottság bírál el és ez alapján adja ki Ő a hatósági 
határozatot.   
 

• Szaniszló Gyuláné (2131 Göd, Fácán u. 3.) kérelme 
 

Jakab Júlia: Nevezett kérelmezi az ingatlana előtt található 3 db elöregedett meggyfa kivágási 
engedélyét és szeretne helyettük 2 db alacsony növésű díszfát kérni az önkormányzat őszi 
faültetési akciójában.  
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

83/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a 2131 Göd, Fácán u. 3. szám előtti 3 db meggyfa kivágását 2 db fa pótlási 
kötelezettség mellett. A pótlás őshonos fafajjal történhet, melyet az önkormányzat 
biztosít. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Boskovics Jenőné (2131 Göd, Rozmaring u. 31.) kérelme 
 

Jakab Júlia: Kérelmező az ingatlana előtt található 2 db elöregedett és terméketlen diófát 
szeretné kivágatni, a diófák helyett díszfák ültetését vállalja. 



 
Csányi József javasolja a kérelem elfogadását. 
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

84/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 
Göd, Rozmaring u. 31. szám előtti 2 db diófa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. A pótlás 
őshonos fafajjal történhet. 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Kónya Tibor  (2132 Göd, Toldi u. 6.)  kérelme 
 

Jakab Júlia: A tulajdonos kéri az ingatlan előtt található 2 db elöregedett szilfa kivágási 
engedélyét. A pótlásukat lassan növő gömbfával vállalja. 

 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

85/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd, Toldi u. 6. szám előtti 2 db szilfa kivágását  pótlási kötelezettség mellett. A 
pótlás őshonos fafajjal történhet. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 

 

• Király Kálmán (2132 Göd, Latabár Kálmán u. 1.) kérelme 

Jakab Júlia: A kérelmező 84 éves, a felesége 78 éves. Kérik, hogy az ingatlanuk előtti 
vérszilvafát kivágathassák, mert a fa termésének és levelének eltakarítása meghaladja az 
erejüket. A helyszíni szemlén látható volt, hogy a fa gyönyörű, a közterület dísze, de a 
nyugdíjas házaspárnak erőn felüli feladat a gondozása. Megfontolásra ajánlja a bizottságnak, 
hogy közmunkások által segítséget adjon az önkormányzat a fa gondozásához, elkerülve ezzel 
a fakivágást.  
 

• Englert Béla (2132 Göd, Attila u. 7.) kérelme 

Jakab Júlia: A kérelmező szeretné, ha az önkormányzat megvizsgáltatná az ingatlana előtt álló 
platánfák állapotát, mert sok gally hullik le róluk, illetve a lehullott gallyak és levelek 
eltömítik a ház ereszcsatornáját. Fél, hogy ha a fák kidőlnek, akkor a házára zuhannak, ezért 
kéri a kivágásukat.  Elmondja, hogy véleménye szerint nem indokolt a fák kivágása, javasolja, 
a gallyazást, ahol a vezetékekbe beleérnek az ágak. A fa nem törik, nem száraz.  

 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 



86/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 

 

 Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2132 Göd, 
Attila u. 7. sz. ingatlan  előtt lévő fák kivágását nem tartja indokoltnak, de az elektromos 
hálózat zavartalan működése érdekében szükséges mértékű gallyazásukat elvégezteti. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 

 
• Deli Kálmán (2132 Göd, Mária u. 19.) - kérelme 

 
Jakab Júlia: A kérelmező kérése, hogy az ingatlanának Mátyás utcai oldalán 2 db tönkrement 
meggyfa kivágatását engedélyezze az önkormányzat, helyükre korai juhart ültetnének, mert 
korábban is ilyen fajt ültetett a közterületre és így a fák fasort alkothatnának. 
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

87/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 
Göd, Mária u. 19. szám előtti 2 db meggyfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. A pótlás a 
kérelmező igénye szerint korai juhar fafajjal történhet. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Domboróczki Dániel (2132 Göd, József u. 38. ) - kérelme 

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos bejelentette, hogy a 38 és 40-es házszámú ingatlanok 
között a közterületen lévő nyárfa benőtte a közvilágítást és veszélyesnek tartja, kéri, hogy az 
önkormányzat a gallyazást, vagy kivágást tegye meg. Helyszíni szemlén árajánlatot kért a 
gallyazásra, mely 20 eFt lenne. Véleménye szerint a fát nem érdemes kivágatni a gallyazást 
viszont meg kell csinálni, hogy a közvilágítást ne takarja el. 
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

88/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd József u. 40. szám előtt található nyárfa gallyazását bruttó 20.000 Ft-ért. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 



 
• Kozma Szilvia (2132 Göd, Szent Imre Herceg u. 8.) kérelme  

 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonos kéri az ingatlana előtt található akácfa kivágási 
engedélyét, mert az a tervezett gépkocsi beálló útjában van. A kérelmező a fapótlást vállalja.  
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

89/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd Szent Imre Herceg u. 8. szám előtti 1 db meggyfa kivágását pótlási 
kötelezettség mellett. A pótlás őshonos fafajjal történhet. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Strand területén lévő fák – Tősér Tibor strandfürdő vezetőjének kérelme 
 
Jakab Júlia: A strandfürdő vezetője kérte, hogy az önkormányzat vizsgáltassa meg a 36 fokos 
medencétől kb. 10 méterre lévő fákat, nem veszélyeztetik-e a medence állagát és zavartalan 
működését. Szakvéleményt kért Debreceni Pétertől. A gyökérzet másfél szeres 
lombátmérőjével számítva sem éri el a medence földben lévő részét. Idéz a szakvéleményből. 
A fák szépek nem érzi indokoltnak a kivágását. A burkolatot így is úgy is ki kell javítani. 
Nem indokolt a fák kivágása.  
 
Bertáné: Ha fúj a szél, akkor a levelek bekerülnek. Kellemes környezetet biztosítanak a fák.  
 
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

90/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 
szakértői véleményt a Gödi Termálfürdő területén lévő fák állapotáról, miszerint a fák 
kivágását nem tartja a szakértő indokoltnak. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
Jakab Júlia: Képet mutat egy facsonkolásról az Attila u. Regős utca kereszteződésénél. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy várjuk meg a tavaszt és ha kihajtanak a fák, akkor nincs 
probléma, kérése, hogy értesítse a környezetvédelmi ügyintéző a tulajdonost, hogy fapótlására 
lesz kötelezve.   
 
Szabó Árpád: A pótlásra megfelelő méretű fát javasol, ha nem ott lesz elültetve, akkor a 
városban máshol is elültethetik.  
 



  
 

• Jónás Attila (2132 Göd, Deák u. 126. ) kérelme 
 
Jakab Júlia: Két elöregedett meggyfát szeretnének kivágni, a pótlást 2 db gömbjuhar fával 
végzik.  
 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

91/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd, Deák F. u. 126. szám előtti 2 db meggyfa kivágását pótlási kötelezettség 
mellett. A pótlás őshonos fafajjal történhet. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
Szekeres Máté: Kérdése, hogy a helyi szociális ellátóhoz eljutnak a kivágott fák? Mi történik 
az ELMŰ által levágott faágakkal? A Szociális Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel? 
 
Jakab Júlia: Két eset van, vagy pénzért vágatják ki a fát és a tulajdonos megtartja, vagy aki 
kivágja az viszi el a fát a vágásért cserébe. Az ELMŰ csak gallyakat vág le, melyek 
vékonyak, nem megfelelőek a tüzelésre, szociális célra nem érdemes összeszedetni.  
 
Lenkei György: Szociálisan rászorultaknál a tüzifával rengeteg probléma volt, ki kap, miért 
kap, a szomszédja miért nem. A bizottság a rászorultakat anyagi hozzájárulással segíti.   
 
Szabó Árpád: Vácon külön szervezet van a fák összeszedésére és a fa telephelyi gyűjtésére, 
amit nem szociális alapon, de jutányos áron értékesítenek.  
 
Pinczehelyi Tamás: A Közterület-felügyeletnek nagyobb gondot kellene fordíttatni, a házak 
előtt elhelyezett levágott gallyakra. Javasolja az elnök jelzését feléjük. 
 
Nagy Károly: Az önkormányzatnak rendelete van erről, ezt be kellene tartatni.  
 
6. napirendi pont: Közterületi fapótlások 
 
Jakab Júlia: A képviselőket kérdezi, de a saját nyilvántartásunk is mutatja, hogy hová kellene 
fákat ültetni. Kért árajánlatot a fák beszerzésére és ültetésre is. Kéri, hogy jelezzenek, hogy ha 
van olyan terület, ahová ültetni kell, de az ott lakóknak vállalni kell a gondozást. Jelenleg 
nincs neveleki helyszín. A szilárd burkolat utak vannak tervezve, ezért a műszaki egyeztetés 
itt indokolt. A 10-12 cm-es törzskörméretű fákra kérte az árajánlatot. Alsótekeresi faiskola 
ajánlata a legkedvezőbb. Szállításra is kért ajánlatot több helyről. A 2. sz. mellékletben a 
Hungaroplant  adott árajánlatot 337.630,-Ft + ÁFA + szállítás áron, a 3. sz. melléketben a 
Bakó Kert adott árajánlatot 180.400,-Ft + ÁFA áron az ültetésre, a 4. sz. árajánlat a 
LavandArt Kft-től érkezett 334.934,-Ft a fák beszerzési árára.   
 
 
 



Szabó Csaba: A Duna-parti bástyákba átültethetőek fák, erről ad tájékoztatást. Az egyiknél 
termőközeget kell biztosítani, mert ott csak sóder van. Van egy bástya ahol hagyományosan  
tábortüzet szoktak gyújtani, ezt érdemes úgy hagyni.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az árajánlatokról. 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

92/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az Alsótekeresi Faiskola Kft-től az előterjesztésben 
szereplő facsemetéket 295.600,-Ft + ÁFA-ért, valamint a Bakó Kert Kert(sz)építő Bt-től a 
facsemeték szakszerű elültetését 224.400,-Ft + ÁFA-ért. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2014 
 
Szabó Csaba: Jelzi, hogy a bizottság nem szavazott a Latabár u. 1. sz. ingatlan előtti vérszilvafa 
kivágásáról, ezért felkéri a tagokat a szavazásra. 
A bizottság tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

93/2014.(XI.12.) sz. VKB határozat 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja a 
2132 Göd, Latabár u. 1. sz. ingatlan tulajdonosainak fakivágási kérelmét. A bizottság felkéri a 
közmunkások megbízott vezetőjét, hogy a 2132 Göd, Latabár Kálmán u. 1. szám előtt található 
vérszilva fa termését és lehullott levelét időszerűen takarítassa és szállítassa el. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Mucsi László ügyintéző 

 
Bertáné Tarjányi Judit: Pázmány Péter utcában javasolja 2 fa ültetését, mert locsolás ellenére 
kiszáradtak. 
 
Lenkei György: Bócsán a körforgalomban egy fa kipusztult.  
 
Jakab Júlia: Igen, tudomása van róla. 
 
Szabó Árpád: Tahi faiskolától nem kértek árajánlatok? 
 
Jakab Júlia: Idén nem kért onnan. 
 
Nagy Károly: Javasolja, hogy a bástyákat az ültetések előtt takarítsák ki.  
 
Csányi József: A Rákóczi u. 34/a elé szeretne egy fát kérni.  
 
Jakab Júlia: Feljegyezte az igényt. 
 
7. napirendi pont: Egyebek  
Pinczehelyi Tamás: Régi elmélete, hogy a finanszírozási nehézségek megoldására ne adót 
emeljen az önkormányzat, hanem jövedelemteremtő beruházást alkalmazzon. Konkrét üzleti 
terv megvalósítása érdekében 1 megawattos naperőmű kiépítéséhez kért három banktól 
árajánlatota finanszírozási formákra. Ezek még nem érkeztek meg, de várhatóan a következő 
ülésen erről be tud számolni.  



 
 
 
Jakab Júlia: Örül a felvetésnek, Újszilváson látott napelemparkot. A területet kell még 
megnevezni, hogy hol lenne a legmegfelelőbb. Bizakodó, hogy a 2014-20-as pályázatokat 
most írják ki.  
 
Nagy Károly: Mekkora a területi igénye a beruházásnak? 
 
Pinczehelyi Tamás: kb. 2 hektár. Ipari területtel rendelkezik Göd. A visszatermelt energiának 
a 80 %-át fizeti vissza területi szolgáltató. Ez a létesítményeinknél sokat jelent.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az övezeti besorolás is fontos. Az OVIT-tal szemben van 3 hektár, két 
lapostetős intézmény, ahová el lehetne helyezni.   
 
Csányi József: Javasolja csak erre a napirendi pontra egy rendkívüli bizottsági ülés 
megtartását. Napkollektorok létrehozására említ egy példát.  
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Csányi József       Szabó Csaba  
jegyzőkönyvhitelesítő     VKB elnök 
 
 
 
 
  


