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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. 

január 22-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van)  
 
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes,  7  tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a meghívó 
kiküldése óta beérkezett, „Egyebek” napirendi pontban tárgyalt előterjesztéseket, ami az alsógödi 
Csónakház bővítéséről és a 3255/4. hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének módosításáról szól. 
Köszönti az ülésre érkezett vendéget. A napirendi pontok sorrendiségének módosítását javasolja úgy, 
hogy elsőként a bizottság – tekintettel a vendégekre – az „Alsógödi Csónakház bővítése” c. napirendet 
tárgyalják. 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az eb-nyilvántartással kapcsolatban szeretne hozzászólni az 
Egyebeknél.   
 
Jakab Júlia: ELMŰ által végzett gallyazások a Rómaiak útján. 
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendekről és a sorrendiségre tett javaslatáról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.) Alsógödi Csónakház bővítése 
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
  
2.) Zöldkataszter és térinformatikai adatbázis – szerződések   
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                      
 
3.) Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása    
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                             

4.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  

5.) Fapótlások ellenőrzése 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök                                  

6.) A bizottság 2013. évi határozatainak végrehajtása 
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök       

7.)Egyebek: 
    - Buszváró létesítése 
       Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag 
    - Ebnyilvántartás  
      Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva (külsős bizottsági tag) 
 
     
Napirendi pontok tárgyalása 

 
Kovacsik Tamás: Felkéri a napirendi pont ismertetésére Nagy Árpádot, aki a Kajak-Kenu 
Szakosztály vezetője. 
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Nagy Árpád: 15 mFt-os pályázati támogatást nyertek, melynek keretében lehetőség van a 
Csónakház állagmegóvására és 60-70 m2-es bővítésre. A saját edzőtermük bővítésével az 
intézményi tornatermek lefoglaltsága csökkenne. A felső szint berendezésével egyidejűleg a 
„Duna-pont” kialakítása is megvalósítható lenne. A tervek kapcsolódnak az árvízvédelmi 
intézkedésekhez. 6,60 méter x 9 méter-es a bővített épületrész.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az építménymagasságot kéri törölni, mert megváltoztak a 
jogszabályok. A másik észrevétele, hogy építész-tervekre ismert személyeket ne tegyünk fel. 
Amíg a HÉSZ nem lép hatályba, addig ez nem engedélyezhető teljes mértékben, de az 
előkészítő munkákat lehet folytatni. A forrás átfolyik az épület alatt, erre a jövőben is 
vigyázni kell, az eredeti állapotát kell megtartani.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A nyárfák kivágásával egyetért, de fapótlási kötelezettség 
mellett. 
 
Nagy Árpád: Kéri, hogy jelöljék meg a fapótlás hogyan történjen, milyen fákat és hány 
darabot ültessenek pontosan, hogy ebből ne legyen félreértés. 
 
Kovacsik Tamás: A helyszínen 4 db fát kellene kivágni a bővítési munkák érdekében. A 
szakosztály a 4 db nyárfa kivágására kért engedélyt. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kéri, hogy még februárban vágják ki a fákat, mielőtt az 
élővilág feléled a téli vegetációs időszakból. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

1/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az 525. hrsz-on lévő Alsógödi Csónakház Kajak-kenu 
Szakosztály edzőtermének bővítési vázlattervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 

 
2/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul ahhoz, 
hogy a Gödi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztálya a Göd, 525 hrsz-ú ingatlanon a 4 
tagból álló nyárfacsoportot kivágja, tekintettel arra, hogy a szakosztály az edzőtermét 
bővíti. A bizottság felkéri a szakosztályt, hogy a fák kivágását a vegetációs időszakban 
végezzék el.  
A bizottság egyben kötelezi a Kajak-Kenu Szakosztályt, hogy a kivágott fák pótlására  4 
db előnevelt,  8-12 cm törzskörméretű, kocsányos tölgyet és 4 db égerfát ültessen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
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2. napirendi pont: Zöldkataszter és térinformatikai adatbázis – szerződések 
 
Kovacsik Tamás: 2011-ben a Debreceni Péter által kifejlesztett zöldkatasztert vásárolt meg az 
önkormányzat, mely a közterületeken található fákat, padokat, egyéb berendezésekről szóló  
adatbázist tartalmazza. A szerződésben vállalta a vállalkozó, hogy a dolgozókat betanítja, és a 
mindennapos munkában használható lesz ez a nyilvántartás. A polgármester kérése, hogy a 
bizottság vizsgálja ki, hogy a programot mikortól használják és hogyan. A szerződésben 
vállaltak teljesültek-e vagy sem, a program működik, vagy sem, kell-e jogi lépéseket tenni.  
Sajnos Debreceni Péter nem tud résztvenni a mai ülésen, vidékre kellett utaznia.  
 
Dr. Szinay József: A kiosztott „zöld kataszter állapotjelentés” első bekezdésének utolsó 
mondata, a szerződés 8. pontjára utal. A 8. pont arra utal, hogy a feltöltések, frissítések 
nincsenek meg. A program elkészült, a frissítések nem történtek meg. A polgármesternél 
2013-ban volt egy egyeztetés ezzel a projekttel kapcsolatban. Ekkor egy féléves határidőben 
állapodtunk meg. Az érdemi használatra nem került sor. A 2014. októberi dátum a három éves 
garanciára vonatkozik. Jelenleg a program nincs használatban. 
 
Jakab Júlia: Ezzel nem ért egyet. Nem a szoftver van itt nálunk, hanem egy egész 
adatállomány van, amit meg is tud mutatni. Nem ez volt a probléma. A zöldkataszteri teljes 
felmérés elkészült 2011. októberében. Adatok frissítése valóban nem történt meg. A 2013. év 
tavaszi és őszi-téli időszakában hozott bizottsági határozatokat átadta Debreceni Péternek. A 
vagyonkataszteri munkákhoz a Beruházási Osztály munkatársa is használta a programot. 
Elmondja, hogy ilyen munkahelyi leterheltség mellett nem lehet statisztikát csinálni, mert a 
napi hatósági munka és egyéb munkák teljesen lefoglalják. A napi munkák is torlódnak, főleg, 
hogy más munkakörök megszűntek és a munka átkerül, ez is akadályozza abban, hogy a 
programot jobban kihasználja.  
 
Dr. Szinay József: A szoftvert nem üres szoftvernek gondolta, a frissítések hiányoznak. Az 
első bekezdés a szerződés 8. pontjával nem egyezik. Kérdés, hogy ezt a bejárást kinek kellett 
volna megoldani? A 8-as pont egy folyamatos garanciát jelent.  
 
Jakab Júlia: Debreceni Péter vállalta a bejárásokat. 
 
Dr. Szinay József: Ezek szerint ez nem történt meg. 
 
Jakab Júlia: Mégegyszer JPS-el bejárják a helyszíneket, ezt ígérte és az új adatokat ezután fel 
lehet tölteni. A programot ez a pár adat nem igazán befolyásolja, az alapadatok már rögzítve 
voltak.  
 
Balogh György: A szerződés szerint mi az adatfrissítés? Ezt nem látja a szerződésben, hogy 
ezt vállalta? Az adatfrissítés a megküldött adatok felvitelére vonatkozott, vagy arra, hogy 
ellenőrizze az esetleges fakivágásokat? 
 
Dr. Szinay József: Nem erről van szó, nem az ellenőrzésről, hanem arról, hogy a bizottsági 
döntés után Debreceni Péter a változásokat átvezette-e.  
 



 4

Jakab Júlia: Tavaly január – februárban oktatást tartott a programról Debreceni Péter a 
hivatalban. Elmondja, hogy Ő az adatokat le tudta kérdezni, az új változás felvinni Ő még 
nem tud. Debreceni Péter 2014. októberig vállalta a frissítést, vagyis a változások átvezetését.  
 
Nagy Károly: A zöldkataszter rendszere fontos, a felméréseket évente számon kell tartani, ezt 
az állapotfelmérést folyamatosan bővíteni kell, és ez igen nagy munka lehet. 
 
Jakab Júlia: Tavaly márciusban adott át anyagot, aztán ősszel, október - november  
környékén. Az adatokat nem havi bontásban, hanem tavaszi-őszi időszakra vonatkozóan adta 
át. Ezt le is írták az előterjesztésben. Elmondja, hogy Debreceni Péter nagyon sok olyan 
munkát végzett már eddig, amiért nem kapott díjazás, ilyen volt például az utcanév lista 
elkészítése, pontosítása. A szerződés nem tartalmaz olyan dolgot, ami miatt szankciót lehetne 
indítani a vállalkozó ellen. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért azzal, és megerősíti, hogy rengeteg a feladat a hivatalban, 
kollegát helyettesíteni egyébként is nagyon nehéz, naponta jönnek ilyen új feladatok. Ezek 
veszik el a határidős, egyéb munkáktól az időt. A Ket. is módosult, a 30 napos határidőt 21-re 
módosították.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A bizottság felkérheti Debreceni Pétert, hogy sürgősen frissítse 
az adatállományt. 
 
Dr. Szinay József: A munkaidő és munkamennyiség problémája valóban fennáll. Az 
építéshatósági ügyeket intéző kolleganő november óta nincs, ez valóban probléma, -  a 
szerződést viszont 2011-ben kötötték, amely 6. pontjában Jakab Júliát jelölték ki állandó 
kapcsolattartónak. Akkor hatalmas lelkesedés volt a program használatát illetően, ehhez 
képest minimális volt a program hasznosítása. Azt is el kell ismerni, hogy Debreceni Péter 
végzett munkát, amiért nem kért díjazást, de a két ügyet nem lehet összemosni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Voltak a strandnál is olyan szerződések, amik szankcionálhatók 
lehetnének. Azoknál kidobott pénz volt, itt nem erről van szó. 
 
Dr. Szinay József: Tavaly ilyenkor féléves határidőt szabtunk, a 8. pont erről szól, de azóta 
mégsem történt semmi. Arról tudomása van, személyesen is látta, hogy Debreceni Péter egyes 
kollegákkal tavaly télen ezzel foglalkozott, de a tény az, hogy azóta mégsem történt semmi, a 
nagy lelkesedéshez képest. 
 
Jakab Júlia: Most is lehet használni a programot. A katasztrófavédelem a veszélyes 
faegyedekről kért tájékoztatást, erről a kimutatást el lehetett készíteni a program alapján. Sok 
dologra lehet használni a programot, most valóban nincs kihasználva a kapacitás. A 
munkakörök szétosztása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a program kapacitása nincs 
kihasználva.  
 
Dr. Szinay József: Az leszögezhető, hogy tavalyi, a polgármester úrnál tartott egyeztetésen 
megbeszélt határidő nem lett betartva. Kérdése Jakab Júliához, hogy a bizottsági döntéseket 
átadta-e a vállalkozónak? 
 
Jakab Júlia: Igen, a 2013. december 31-ig hozott határozatokat átadta Debreceni Péternek.  
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Kovacsik Tamás: A Közterület-felügyelet ellenőrizte a városban a fapótlásokat. Sokan nem 
hajtották végre a fapótlásokat. Ezért az adatbázis frissítést erről nem lehet pontosan még 
rögzíteni.  
 
Balogh György: Az adatbázis egy 3 évvel ezelőtti felmérés alapján készült, külterületi fákról, 
utcai eszközökről, tehát a használhatósága kezd aggályossá válni, mert már nem a valóságot 
türközi, például egy fa a nagy vihar után, már lehet, hogy nincs is meg. 
 
Kovacsik Tamás: A hivatalban lenne szükséges a hozzáértés, akkor a feltöltés is meglenne, 
vagyis a folyamatos frissítés, és akkor jól lehetne használni a meglévő programot. Sajnos a 
munkaerő kapacitás kevés rá, ez valóban így van. A polgármester úr kérdése az volt, hogy a 
program működik-e, használjuk-e vagy sem. Ha összegezni akarjuk az elhangzottakat, akkor 
elmondható, hogy a bizottság által hozott határozatokat az ügyintéző továbbította a vállalkozó 
felé, de a frissítések nem készültek el a megbeszélt határidőig.  
 
Dr. Szinay József: Elmondja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Azért a programot lehet használni, hogy a kb. 2 %-os frissítés 
nincs elvégezve. Javasolja, hogy kapjon a vállalkozó 21 napot és hívjuk fel a figyelmét a 
szankcióra. 
 
Jakab Júlia: Javasolja, hogy a program használata mellett a változások felvitelére is terjedjen 
ki az oktatás, de még 1-2 fővel bővüljön azok köre, akik a programot megismerik.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

3/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megállapítja, hogy a Zöldtár Kft. (székhely: 2131 Göd, Vasvári P. u. 24.), mint 
vállalkozó a zöldkataszter és térinformatikai adatbázis feltöltése után a program 
frissítését nem végezte el, annak ellenére, hogy a Jakab Júlia környezetvédelmi 
ügyintéző a bizottság határozatait továbbította részükre.  
A bizottság megállapítja, hogy ezért a program használhatósága aggályos és nem 
teljeskörű. A bizottság felkéri a vállalkozót, hogy a hivatal által meghatározott 
személyeket a rendszer használatára 2014. március 31-ig készítse fel, vagyis a rendszer 
teljes kezelésére és az új adatok bevitelére.   
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
3. napirendi pont: Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók pályázati kiírása 
 
Jakab Júlia: A 200 eFt-ot meghaladó munkáknál szerződést kell kötni, és 3 árajánlatot 
bekérni. Erre pályázatot kell kiírni. A pályázati kiírást olvashatták az előterjesztésben. A 
beérkező pályázatokat a bizottság a februári ülésén tárgyalhatja.  
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Popele Julianna: Idén jár le a közterületek fenntartási szerződése, ez is része a közterületekkel 
kapcsolatos feladatoknak, akár ki is lehetne ezzel egészíteni ezt a pályázatot a következő 
évben.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A vállalkozóknak tartanak tanfolyamokat, véleménye szerint jó 
lenne a pályázatban szerepeltetni a feltételek között a szakmai képzettséget.  
 
 
Javasolja ezt a pályázati feltételek közé betenni. Az előző hozzászóláshoz azt fűzi hozzá, hogy 
a közterületfenntartásra nincs a bizottságnak rálátása, ezért nem lehet egyben kezelni a 
fakivágásokat a többi közterület jellegű munkával. 
 
Popele Julianna: Ha az értékhatár meghaladja a 8 mFt-ot, akkor már kötelesek vagyunk a 
közbeszerzést kiíratni, erről törvényi rendelkezés van. A munka szorosan összefügg. A 
közbeszerzési eljárások során vannak kizáró okok és alkalmassági feltételek, itt vannak 
részletesen felsorolva, hogy ki alkalmas a munka elvégzésére, ezért itt fel lehetne tüntetni a 
szakmai követelményt, tehát semmivel sem rosszabb, ha közbeszerzéssel kerül meghirdetésre, 
mintha pályázati úton.  
 
Kovacsik Tamás: Akkor elhangzott egy javaslat, hogy a pályázati kiírás módosuljon, úgy 
hogy a pályázat elbírálásánál előnyt élvez a meglévő, vagy folyamatban lévő szakmai 
felkészültség, illetve végzettség.  
 
Balogh György: A végzettség manapság már nem befolyásoló, inkább az ár. A papír nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy értenek is hozzá, hiszen van, akinek végzettsége van, de a 
gyakorlatban nem használja. Ez nem biztos, hogy előny lesz. 
 
Kovacsik Tamás: A szakmaiságért az a vállalkozó lesz a felelős, aki nyer a pályázaton, - ez 
lesz az előny.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 2 „igen” 5 „nem” szavazattal döntenek arról, hogy nem módosítják az 
előterjesztésben szereplő pályázati kiírást. 
  
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

4/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tendert ír ki 
a Gödön végzendő fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 2014. évre vonatkozóan. 
A kiírás lebonyolítására a bizottság felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
Kovacsik Tamás ügyrendi javaslata, hogy a következő napirendi pontban az Egyebek II. 
jelöléssel kiosztott előterjesztést tárgyalják, tekintettel a jelenlévő vendégre, aki érintett a 
napirendben. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti ügyrendi javaslatot. 



 7

 
4. napirendi pont: Göd, 3255/4. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása 
 
Kovacsik Tamás: A felső-gödi csónakház és a szabad strand üzemeltetési szerződésének 
módosítására érkezett be kérelem a bérlőtől. A hivatal jogi képviselői megtárgyalták a 
módosító javaslatokat, és elmondták, hogy semmi nem indokolja  a szerződések módosítását. 
Az üzemeltetést a bérlő nem rég végzi, a kérelemben foglalt javaslatokra a későbbiekben még, 
ha indokolt visszatérhetnek, de most nem szükséges a módosítás, ez az önkormányzat jogi 
álláspontja.   
 
Bejczi Károly (üzemeltető): Öt változást szeretett volna eszközölni, ebből a legfontosabb az 
épület elkerülhetetlen, kisebb felújításával kapcsolatos költségek viselése. A szerződésben az 
szerepel, hogy Ő vállalja ezeket. A személyes megbeszéléseken említette, hogy a tető 
részleges felújítását vállalná, ha ezek a költségek beszámításra kerülnének a bérleti díjba. 
 
Kovacsik Tamás: Az önkormányzat megcsináltatja a tetőt, hiszen a csónakház az 
önkormányzat tulajdona. Erre egy kérelmet nyújt be a bérlő és a Beruházási és 
Városüzemeltetési osztályvezető intézkedik a felújítást illetően, ehhez nem szükséges a bérleti 
szerződés módosítása, csak egy külön kérelem.   
 
Bejczi Károly: Ez egy biztonsági intézkedés, hogy a szerződésben a felek vállalják a 
kötelezettségeket.  
 
Kovacsik Tamás: Az együttműködés fontos, a szerződést nem szükséges módosítani. 
Javasolja, hogy a tetőre vonatkozóan kérelmet terjesszen elő. 
 
Bejczi Károly: Kérdése a bizottság elnökéhez, hogy mit jelent az , hogy a jövőben 
visszatérhetünk rá? 
 
Kovacsik Tamás: A következő szezon eltelte után vissza lehet térni a javaslatokra, ha addig 
nem oldódik meg a kérelem beadásával és külön megállapodással a dolog.  
 
Bejczi Károly: A strand kezeléséről szóló szerződésben az infláció nincs jelölve, a csónakház  
bérleti szerződésében meg igen.  
 
Popele Julianna: Az erről szóló módosításra a polgármesternek felhatalmazása van, nem 
szükséges bizottsági szinten erről dönteni.  
 
 
5. napirendi pont:  Zöldfelületi kérelmek 
 
Jakab Júlia: A kérelmek nagy részét tárgyalta már a bizottság. 
 

• Domboróczki Dániel (2132 Göd, József u. 38.) - kérelme 
 
Jakab Júlia:  1 db nyárfát akarnak kivágni, mert telekalakítást végeztek, és a fa akadályozza a 
bejárást. Az újabb helyszíni bejáráson megállapította, hogy a fa nem annyira jó állapotú, 
véleménye szerint engedélyezni lehetne a kivágását.  
 
Kovacsik Tamás: A helyszíni szemlén Ő is részt vett. 
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A fa pótlásaként egy 10-12 cm törzskör átmérőjű gömbjuhart 
javasol.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

5/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd József  u. 38. szám előtt lévő, 1 db nyárfa kivágását, pótlási kötelezettség 
mellett. A bizottság felkéri az ingatlan tulajdonost, hogy a pótlást 10-12 cm 
törzskörméretű gömbjuharfával végezze el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   
 
 

• Plesszel Ferenc (2131 Göd, Tenkes-köz 2.) - kérelme 
 
Jakab Júlia: Szintén láthattunk már képeket a fáról az előző üléseken. Helyszíni bejáráson 
vettek részt Dr. Mödlingerné Kovács Éva bizottsági tag és Muszkatal Tamás vállalkozóval. 
Megállapították, hogy a pántolás nem segítene a problémán, ezért a fakivágást javasolták. A 
kivágásra 25 eFt-os árajánlatot kaptunk. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A fa megtarthatósága 70 %-os, fiatal fákat nem szoktak 
pántolni. A fa biztosan tovább korhad, a gallyazást javasolja. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

6/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól 25.000 Ft-ért a Tenkes-köz és Bischoff-házaspár utca sarkán álló sérült 
platánfa szakszerű gallyazását. 
 
Forrás Környezetvédelmi feladatok 2013. pénzmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   
 
 

• Berkes Péter (2131 Göd, Luther u. 7.) kérelme  
 

Jakab Júlia: A decemberi bizottsági ülésen tárgyaltuk Berkes Péter kérelmét a Feneketlen-
tónál lévő, elöregedett fák kivágásával, gallyazásával kapcsolatban. A bizottság akkor úgy 
döntött, hogy szakértőt kérjünk fel a fák vizsgálatára és a javasolt munkára adjon árajánlatot.  
A beérkezett árajánlat az állapotfelmérésről 148.590,-Ft., ez az ülés előtt kiosztott anyagban 
„Egyebek IV.” jelöléssel található meg.  
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Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az árajánlatról.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

7/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 
Garden Faápoló Kft. (1214 Budapest, Rákóczi F. út 324., szakértő: Ócsvári Gábor) 
2014. január 21-én kelt felmérési árajánlatát, melynek összege 148.590,-Ft. A bizottság 
felkéri a környezetvédelmi előadót az árajánlat teljesítésére. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok – 2013. évi pénzmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   
 
 

• Vas Judit (2131 Göd, Dália u. 4.)  kérelme 
 
Jakab Júlia: Diófa gallyazását kéri, mert az ágak már elérik a szigeteletlen vezetékeket.  
 

• Tóth Valéria (2131 Göd, Új Élet utca 35.) kérelme 
 

Jakab Júlia: Szintén korábbi ülés témája. Újra kimentek a helyszínre. A helyszíni szemlén 
Szabó Csaba bizottsági alelnök is részt vett. Javasolják az ingatlan előtt lévő olajfa 
gallyazását. Az árajánlat a 3. sz. mellékletben található, 22 eFt, mely tartalmazza a kosaras 
gépjármű bérleti díjat és a zöldhulladék elszállításának költségeit is.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

8/2014.(I.22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Göd, Új Élet u. 35. szám előtti olajfa gallyazását 22.000 Ft-ért, a  
 
Forrás Környezetvédelmi feladatok - 2013. pénzmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   
 
 
Jakab Júlia: Kérte, hogy az Egyebekben felszólalhasson, a Rómaiak útján végzett 
szakszerűtlen ELMŰ gallyazásokkal kapcsolatban. Erről a következő bizottsági ülésen kell 
beszámolnia, mert most nem sikerült a kivetítőn megjeleníteni a képeket.  
A zöldhulladék lerakásával kapcsolatban elmondja, hogy hulladékgazdálkodói engedély 
hiányában Csomádra kell szállítani a zöldhulladékot. Ennek a feladatnak a problémáját meg 
kell oldani.   
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6. napirendi pont: Fapótlások ellenőrzése 
 
Kovacsik Tamás: Felkérte a Közterület-felügyelet munkatársait, hogy a tavalyi bizottsági 
határozatok alapján ellenőrizzék azt, hogy  a fakivágási engedélyek kapcsán hol történtek meg 
a pótlások és hol nem. Kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik nem ültettek új fát, nem 
végezték el a fapótlást. Felkéri a Közterület-felügyelet munkatársát, hogy szólítsák fel 
levélben azokat, akik nem tettek eleget ezeknek a követelményeknek.  
 
7. napirendi pont: A bizottság 2013. évi határozatainak végrehajtása 
 
Kovacsik Tamás: A következő ülésen megtárgyaljuk, hogy mi az, ami a 2013. évben hozott 
határozatok közül nem került végrehajtásra. Az osztályvezetők már megkapták a határozatok 
listáját.  
 
8. Egyebek:  

• Buszváró létesítése 
 
Popele Julianna: A Gárdonyi útnál lévő buszmegállóról van szó. A buszmegállóban nincs 
önkormányzati terület a Vác felé vezető résznél.  Helyszíni bejárásra lenne szükség. Megoldás 
lenne, mit a gólya vendéglőnél, hogy minimális bérleti díj fejében bérelnénk a buszváró 
helyét.  
 
Szabó Csaba tag távozik.  

 
• Ebnyilvántartás 

 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Három éve adta ki a kormány az utasítást, hogy a városban a 
kutyakataszter készüljön el. Már kicsúsztunk a határidőből. Erre pályázatot kellene kiírni. 
 
Jakab Júlia: Megnézte, hogy más városban hogyan csinálják. A kutyatulajdonosok 
adatlapokat töltöttek ki, és ez alapján csinálták meg az adatbázist. Azt kellene meghatározni, 
hogy az adatgyűjtő és az adatrögzítő ugyanaz legyen.  
 
Csányi József:  A törvény mikor jelent meg, és mit tartalmaz? 
 
Lenkei György: Az önkéntességet nem lehet ellenőrizni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Vannak előállított programok erre. Az adatokat fel lehet tölteni 
önkéntes bevallás alapján is.  
 
Jakab Júlia: El kell dönteni, hogy a város mennyit szán erre és milyen rendszerben akarja a 
felmérést elvégezni.  
 
Kovacsik Tamás: A következő ülésre egy előterjesztést kér erről a témáról.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 

Lenkei György      Kovacsik Tamás 
jegyzőkönyvhitelesítő     VKB elnök 


