JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
2015. március 18-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Pinczehelyi Tamás tag, aki 2015. március 01-vel
lemondott a képviselői tisztségéről.)

Szabó Csaba bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 8 tag jelen van. Elmondja, hogy az Egyebek napirendi pontnál két téma érkezett, az
egyik a Piarista Iskola kérelme, a másik a Feneketlen tó rekultivációja. Javasolja, hogy az 1. napirendi
pontot vegyék le, mert egy műszaki dokumentáció nem érkezett be, ezt a közeljövőben tárgyalják
majd. Tekintettel a Piarista Iskolától érkezett vendégre javaslata, hogy ez a kérelem legyen az első
napirendi pont.
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.
Jakab Júlia: Javasolja a 3. napirendi pontot kéri levenni, mert nagyon drága ajánlatokat kapott csak a
tárolókra, még megpróbál olcsóbb lehetőségek után nézni.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat, és az Egyebekben
tárgyalandó napirendeket.
NAPIRENDI PONTOK:
1.) Piarista Iskola kérelme a Jávorka utca egy szakaszának a rendezésére
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
2.) Utak névadományozása
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök
3.) Tűzgyújtási szabályok változása
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök
4.) Duna-part Nyaralóházak, a Feneketlen tó és a Németh László iskola kertje
fakivágási, favédelmi, fásítási engedélyezési terv készítése
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
5.) Közterületi fapótlások – 2015 tavasz
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
6. Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
7.) Egyebek:
- Feneketlen tó rekultivációja
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Piarista Iskola kérelme a Jávorka utca egy szakaszának a rendezésére
Szabó Csaba: A Piarista Iskola kérelme, hogy a Jávorka utcában műtárgyakat helyezhessenek
ki egyrészt a környezetszépítés, másrészt a közterület rendezése miatt.
Észrevétele, hogy az utca túloldalán merőlegesen parkolnak a járművek, de hosszabb
járművek nem tudnak így parkolni, ez gondot jelent a későbbiekben, ezért javasolta az iskola
igazgatójának, hogy a kerítésen belül alakítsanak vendég parkolót, az iskolát látogatók részére
.
Vidák Árpád: Jávorka utcában lakik, ezért megnézte a helyszínt. 1,70 cm a kerítéstől az útig,
ez csak 60 cm, a pad 40 cm széles. Két autó, ha egymással szembe jön, akkor ez útban lesz.
Hétvégén itt sok autó parkol a családok itt állnak meg, hogy a Dunára le tudjanak menni. Nem
javasolja, hogy ide utcabútorokat tegyenek. Javaslata, hogy a földes részt murvázzák le és
tegyék ki a megállni tilos táblát, de a bútorok kihelyezéséből a jövőben káosz, vita lesz.
Szekeres Máté: A Jávorka utcában mekkora a forgalom?
Vidák Árpád: Régen a kompkikötő a Jávorka utca végében volt, ezért megszokásból is itt
járnak le, nagy a forgalom. Két autó nem fér el egymás mellett. Az út keskenysége problémát
okoz, szélesíteni nem lehet.
Szekeres Máté: Azért ne legyen kihelyezve pad, hogy ott ne tudjanak parkolni? Kb. egy 350
méteres útszakaszról van szó. A piaristák a szép padokat és a virágládát ezért ne helyezhessék
ki, hogy ott autók parkoljanak? Ezzel nem ért egyet.
Szabó Csaba: A padok kihelyezése mellett foglal állást, az autósok álljanak meg az utca
felsőbb részénél.
Brezovits István: A bútorok egy 30 méteres szakaszon, a kerítés mellett lennének kihelyezve,
ide ezentúl nem tudnának parkolni. A telek felső részénél van a kerítésen belül egy terület,
ahol 2 db autóparkolót ki tudnának alakítani.
Csányi József: Javasolja a megállni tilos táblát kirakni és a benti területen az említett
parkolókat kialakítani. Hétvégén valóban sokan vannak.
Brezovits István: A hétvégén a másik oldalon parkolnak, ez a tapasztalata.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki a megállni tilos tábla
kihelyezésével.
Szabó Árpád: A padokat ki fogja használni? A diákok kijöhetnek?
Brezovits István: Inkább repertoárnak szánják a padokat, és egyben parkolási akadálynak is a
környezet rendezettebbé tétele mellett.
Vidák Árpád: Megállni tilos tábla kihelyezése megoldja ezt a gondot.
Szekeres Máté: 2, - 2,20 méteres terület közötti tereptárgyakat lehet kihelyezni, aki
jogosítvánnyal rendelkezik, annak fel kell tudni mérni a helyzetet.

Vidák Árpád: Közlekedési területen dolgozott a rendőrségnél, úgy véli kellő jártassággal
rendelkezik ahhoz, hogy állást foglaljon az ügyben.
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy kerüljön kihelyezésre a „Behajtani tilos” tábla, a kivéve ott
lakók kiegészítéssel, ha a cél az, hogy az utcába ne menjen be más, így a tűzoltók, mentők is
elférnek szükség esetén. Ha a cél az, hogy ne legyenek parkoló autók, akkor ez a
legmegfelelőbb megoldás.
Szekeres Máté: Ez még egy reklámanyag is lehet a Piarista Iskola részéről, akár fel is lehet
kérni ezentúl az iskolát, hogy ilyen utcabútorokat készítsen.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat a szavazásra. Szavazzanak a határozati javaslatról azzal a
kiegészítéssel, hogy a „Behajtani tilos” tábla kihelyezését a Beruházási és Városüzemeltetési
Osztály vizsgálja meg.
A bizottság tagjai 6 „igen”, 1 „tartózkodás”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
22/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
tulajdonosi hozzájárulást ad a Piarista Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium
Jávorka Sándor utcai telekhatára menti közterület (418. hrsz.) rendezésére, és ott a
tervek szerinti padok és virágtartók kihelyezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
.
2. napirendi pont: Az utak névadományozása
Szabó Csaba : Köszönti a Vento Kft. képviselőjét, aki ehhez a napirendhez kapott meghívást.
A Nemeskéri út házszámozása van folyamatban. Felkéri Sápi Katalint az előterjesztés
ismertetésére.
Sápi Katalin: A Nemeskéri utat két évvel ezelőtt átszámoztuk. A Nemeskéri út 33. sz. alatt
több cím van bejegyezve. Ez év január 1-től új jogszabály rendelkezik arról, hogy minden utat
el kell nevezni, amelyiknél épület van. Az elnevezés tehát kötelem lett. A Penta Kft. tiltakozik
a módosítás ellen, mert változtatni kellene a céges dokumentumain. Bardócz István sem ért
egyet, írt levelet e tárgyban, de tévesen azt hiszik, hogy az elnevezéssel valamiféle jogot
formál az önkormányzat a magánutakra, pedig ez nem így van, a jogi viszonyok nem
változnak, csak a területnek lesz elnevezése, és házszámok tartoznak majd az ott tartózkodó
vállalkozásokhoz.
Szabó Csaba: Ez változást nem okoz a jogviszonyokban.
Ildzsa Dávid (Vento Kft. képviseletében): Nincs ellenvetése, csak az elnevezésnél, hogy
édesapjáról nevezzék el az utat.

Sápi Katalin: Utat elnevezni élő emberről nem lehet, ez országos jogszabály, a helyi rendelet
is meghatározza, hogy az elnevezni, csak olyan személyről lehet, aki már több, mint 25 éve
elhunyt.
Ildzsa Dávid: Van még más javaslatuk is, mégpedig az „Ildzsák útja”, vagy a „Les Ildzsás
köz”.
Sápi Katalin: 2015. január 25-én kiküldték a levelet, melyben felkérték az érintetteket, hogy
tegyenek javaslatot az utak elnevezésére. Nem érkezett be módosító javaslat.
Ildzsa Dávid: Most értesült a dologról.
Szabó Csaba: Ha időben leadta volna a javaslatot, akkor lehetne módosítani, de így az
előterjesztésben foglaltakat javasolja elfogadásra.
Jakab Júlia: Gusztos Gábor cége neki jelezte, hogy egyetért a javaslatokkal.
Sápi Katalin: Több cég képviselőjével beszélt, akik elfogadták a javaslatokat. Az utak
kisajátításáról szó sincs, a jogviszonyok nem változnak, csak a telephelyek kapnak megfelelő
házszámot. A magántulajdonokat nem érinti, csak az elnevezésről van szó.
Csányi József: Kérdése, hogy a tiltakozó levél miatt lesz –e valamilyen hátrány a határozat
meghozatalát követően?
Sápi Katalin: A magántulajdonokat nem érinti. A Penta Kft. írt levelet a jegyzőnek is, nem
értenek egyet az elnevezésekkel. Hangsúlyozni szeretné, hogy a tulajdonviszonyokat ez a
módosítás nem érint, a telek az övéké marad ezután is.
Csányi József: A Penta Kft. azért tiltakozik, mert a cégpapírokat, bélyegzőket meg kell
változtatni.
Sápi Katalin: A Penta Kft. telephelye a Hernád utcában van.
Nagy Károly: Személyesen intézett ilyen ügyet és a jogász igen hamar elintézte a változást, az
üzleti partnerek is megszokták gyorsan az új elnevezést. Véleménye szerint ez nem nagy
költség, és így a megfelelő házszámmal könnyebbség lesz a cégeket megtalálni.
Szabó Csaba: Kétféle határozati javaslat van, az egyik meghatározza az elnevezéseket, a
másodikban a bizottság az eltéréseket határozhatja meg, de most ilyen nem volt.
A bizottság 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
23/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a
1827/54 hrsz-ú kivett, út művelési ágú területnek a Nemeskéri köz
6713. hrsz-ú valamint a 6712/3 hrsz-ú kivett, út művelési ágú ingatlannak a Topolyás dűlő
6704. hrsz-ú kivett beépítetlen terület, út művelési ágú ingatlannak a Majorság köz
051.
hrsz-ú kivett közút művelési ágú területnek a Puszta dűlő

elnevezést javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

3. napirendi pont: Tűzgyújtási szabályok változása
Jakab Júlia: Tegnap érkezett a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól egy újabb levél. Az
országos tűzgyújtási szabályzat megtiltja az égetést, de a helyi rendelet érvényesíthető, tehát a
szeptember 1. és április 30. között lehet tüzelni péntekenként 8-18 óra között. A bírságolás
nem a helyi önkormányzat kompetenciája, hanem járási hivatali hatáskör, ezért nem javasolja
az országos jogszabálynak megfelelő intézkedést tartani irányadónak. Az őszi időszakban
jellemző az égetés, nyáron nem lehet. Kijelenti, hogy ő személy szerint környezetvédő, ennek
ellenére a rendes avar égetése és a beteg gallyak eltüzelése nem okoz akkora
környezetszennyezést. A beteg gallyak nem alkalmasak a komposztálásra, mert továbbviszik
a kórt. Véleménye szerint az idősebb korosztály az, aki ragaszkodik az égetés lehetőségéhez.
A kályhákban is sokszor tüzelnek olyan anyagokkal, amik környezetszennyezők, de itt nem
lehet mit tenni, hogyan szankcionálni.
Szabó Csaba: A helyi jogszabály ez esetben felülírja az országost, ez jó hogy így van,mert a
komposztálás lehetőségével nem mindenki él.
Szekeres Máté: Tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén a tűzoltóknak kellene a feljelentést
megtenni a járási hivatal felé, ez mindenképp plusz munkát jelent.
Nagy Ároly: Ha nem engedélyezett az égetés, akkor gondoskodni kell a zöldhulladék
elszállításáról, viszont óriási mennyiségű lomb és gally van. A faágat ráadásul évekig kell
komposztálni. Támogatja azt, hogy lehessen tüzelni, persze azzal a megfelelő tudattal, hogy
ne a frissen levágott zöldet tüzeljék, mert az tényleg környezetkárosító füstölésnek minősül.
Dr. Pintér György: A rendeletet tartjuk irányadónak. Egyébként a magasabb rendű jogszabályt
nem módosíthatja az alacsonyabb rendűt. Ahol nincs más rendelkezés ott lép ez érvényben,
viszont nálunk van rendelet, ezért ez van érvényben. Lehet arról dönteni, hogy támogatjuk a
jelenlegi állapot fenntartását. Ezt megerősítheti a bizottság határozattal is.
Balogh György: Az égetést nem lehet megszűntetni, viszont javasol egyszer majd egy külön
napirendet arról, hogy az égetést a füstöléstől meg lehessen különböztetni és a füstölést is
lehessen szankcionálni. A füstölés és az égetés két külön dolog.
Jakab Júlia: Jogszabályt erre alkotni nem lehet, mert nem tudunk fizikai paramétereket
meghatározni a füsttel kapcsolatban. A Gödi Körképben megjelent, hogy nem lehet égetni,
most egy nagyobb cikkben viszont az ellenkezőjéről adhatunk tájékoztatást, amiben a
füstölést és égetést megkülönböztetően leírjuk. Ilyen esetek kapcsán akár a közterület
felügyelő felkérheti az égetőt az eloltásra.
Szabó Árpád: Valamilyen átmenet szükséges lenne, hogy hosszútávon érdemes lenne egy
városi komposztáló kialakítása. Erre vannak példák. Van ahol a komposztot visszaárusítják a
lakosság körébe.
Kovács Gergely (közterület-felügyelő): Továbbra is megengedett a sütés-főzéses tüzelés. Ez
visszaélésre adhat okot.

Jakab Júlia: Korábban hétfőn és pénteken, de most már csak pénteken lehet már égetni. Tehát
már látszik a folyamat. A komposztálásra tettünk lépéseket a komposztálók árusításával. A
beteg leveleket, ágakat nem lehet komposztálni. A városi komposztálónak magas a beruházási
költsége, erre 2004-ben jogszabály határozta meg a feltételeket.
Dr. Pintér György: A beruházás valóban hatalmas lenne, ezt láthattuk a Csomádi telepen. A
beruházás megvalósításával a fenntartási költségek is magasak lennének, a gépek
karbantartása, a személyzet költsége.
Szekeres Máté: A gallyakat is fel lehetne használni, mindenki beszállítja, aztán központilag
gallyazzák és az intézmények ezzel fűtenek, de nyilván ez csak kisebb településeknél
működik.
Szabó Csaba: javasolja, hogy a bizottság határozzon a jelenlegi rendeleti szabályozás
fenntartása mellett.
A bizottság tagjai 7 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
.
24/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
megerősíti, hogy Göd városában a tűzgyújtási szabályok a helyi rendelet szerint
szabályozottak, vagyis a 6/2000.(II.22.) sz. Ök rendelet ide vonatkozó paragrafusa az
irányadó.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző

4. napirendi pont: Duna-part Nyaralóházak, a Feneketlen tó és a Németh László iskola
kertje
- fakivágási, favédelmi, fásítási engedélyezési terv készítése
Jakab Júlia: A három helyszínen megvizsgálták a balesetveszélyes fákat. A bizottság a januári
ülésén már tárgyalta ezt a témát, a költségvetésből nem került törlésre, ezért rendelkezünk a
szükséges pénzügyi forrással. Közösségi tér van kialakulóban a Feneketlen tónál. A Németh
László iskolában a veszélyes fákat meg tudjuk határozni, de nem rendelkezünk faültetési
tervekkel. A Feneketlen tónál a fák nagy részét bevizsgáltatták, sok fát ki kellett vágni és még
vannak kivágásra váró fák, amik nem okoznak közvetlenül életveszélyt. Szükséges lenne
ezeken a területeken a tervezés. Javasolta egy Gödön bevált tervezővel ezt elkészíttetni, be is
kért árajánlatokat. Az alpolgármester javaslata volt, hogy a tervező adjon árajánlatot különkülön a helyszínekről, mert ez három független terv.
Szabó Csaba: Súlyozzuk a tervek elkészítését, hol a legfontosabb?
Jakab Júlia: Elsősorban az iskolában, aztán a nyaralóházaknál, ezt követően a Feneketlen
tónál. Ezt a sorrendet javasolja a tervek elkészíttetésére.

Balogh György: Javaslata, hogy a tervező cég az iskola vezetésével együtt végezze ezt a
tervezést.
Jakab Júlia: Az egyeztetések mind a három esetben megtörténnek természetesen.
Szabó Csaba: Ismerteti a módosított határozati javaslatot, és felkéri a tagokat, hogy
szavazzanak róla.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
25/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Presstonterv tervezőirodától
az alábbi sorrend szerint külön-külön a fakivágási, favédelmi, fásítási engedélyezési
tervék készítését:
1. Németh László Iskola kertje,
2. Duna-parti Nyaralóházak területe,
3. Feneketlen tó környéke.
A bizottság felkéri a tervezőiroda képviselőjét, hogy a 470.000,-Ft + ÁFA összegű
tervezési díjat is bontsa meg a felsorolt területek szerint.
A bizottság felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a
Zöldtár Kft-től 70.000 Ft+ÁFA összegért a tervezési alaptérkép elkészítését.
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok 2015”
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

5. napirendi pont: Közterületi fapótlások
Jakab Júlia: Az előterjesztésben láthatóak a helyszínek és a pótlásra szánt fafajták. Kiemeli az
Öregfutó utcát, ahol most készült el az új út, itt vannak nagyon poros részek még, erre a
területre javasolt kőris fafajtát, mely ideális lenne a fasor kialakításához. Sajnos nem érkezett
be annyi ajánlat, amennyit kért. Két árajánlat érkezett az egyik a Tahi Faiskola Kft-től, a
másik az Alsótekeresi Faiskola Kft-től. A méreteknél lehet módosítani vagy kisebb fákat
olcsóbban, vagy a nagyobbakat rendelnénk meg, ez 100 eFt különbséget jelent.
Szekeres Máté: Tudomása szerint az erdészettől lehet rendelni kőrist, ez valószínűbb, hogy
olcsóbb lenne, a gömbakác szakértelmet igényel. A 10 cm átmérőjű kőris fát az erdészeti
faiskolánál 100 Ft-ért lehet vásárolni.
Jakab Júlia: Ez erdészetnél nem érdeklődött, de a jövő heti rendkívüli ülésre árajánlatot kér
tőlük is.
Szabó Csaba: Javaslata, hogy a jövő héten, kedden tárgyalja újra ezt a napirendet a bizottság.

Jakab Júlia: Akkor a faültetésekre is néz még árajánlatokat több vállalkozásnál. Elmondja,
hogy 17 fát kellene ültetni az Öregfutó utcában, de ott nagyon rossz a talaj. A fásítást ez
akadályozhatja. Mindenképp javasolja a talajcserét annak érdekében, hogy megmaradjanak a
fák a talajcserét.
6. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek
Szabó Csaba: Felkéri Jakab Júliát, hogy ismertesse az előterjesztéseket.
•

Holsteiner Tiborné (2131 Göd, Harang. u. 16/A.) kérelme

Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa kéri az Alagút u. és a Rákóczi u. sarkán lévő fák
visszametszését, melyek a vezetékbe lógnak. Megállapította a helyszíni szemle során, hogy
indokolt a 2131 Göd, Harang u. 16/A számú ingatlan előtt lévő, a Rákóczi utcára ráhajló 1 db
akácfa gallyazása, mert az út űrszelvényébe lóg.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
26/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól Holsteiner Tiborné kérelme alapján a 2131 Göd, Harang u. és Rákóczi u.
sarkán az űrszelvénybe lógó akácfa gallyazását.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
•

Idősek Otthona előtti útszakasz (2131 Göd, Vasvári P. u.)

Jakab Júlia: Az Idősek Otthonában dolgozók bejelentése alapján, a 2131 Göd, Vasvári Pál
utcában indokolt az űrszelvénybe lógó ágak levágása, mert károsítja az arra járó teher és
személyszállító járműveket. Az előterjesztés megírása óta változott a helyzet, mert a parkolni
sem lehet a fáktól és kérték az idős akácfák kivágatását, az otthon előtt. Véleménye szerint a
fapótlást más területen meg lehet oldani, javasolja a kérelem elfogadását.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
27/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött

vállalkozótól az Idősek otthona előtt lévő közterületen, a 2131 Göd, Vasvári Pál utcában
az elöregedett akácfák kivágását.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
•

Császár Ernőné (2131 Göd, Fürdő u. 1/A/6) és Ecsédi Istvánné (1/B/2. szám)
- kérelme

Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosok kérelmezik a Nemeskéri Parkerdőből a kertjükbe lógó 3
db fa kivágását, illetve az ingatlan területe fölé nyúló 3 db fa ágainak levágását.
Több fa dől be a kertekbe, a száraz gallyak is esnek le folyamatosan. Látható a fákon a
korábbi erdészeit jelzés, mely a fakivágást jelölte. Javasolja a kérelem elfogadását.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
28/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól Császár Ernőné 2131 Göd, Fürdő u. 1/A/6 és Ecsédi Istvánné 2131 Göd,
Fürdő u 1/B/2. szám alatti ingatlantulajdonosok bejelentése alapján a Nemeskéri
Parkerdőből a kertjükbe lógó 3 db fa kivágását, illetve az ingatlan fölé nyúló 3 db fa
ágainak levágását.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
•

Jurkinya József (2131 Göd, Előd u. 15.) kérelme

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 2 db meggyfa kivágási
engedélyét, vérszilvák ültetése ellenében. A kérelmező maga szeretné kivágni és pótolni a
fákat.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
29/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi Jurkinya József 2131 Göd, Előd u. 15. szám alatti lakos kérelme alapján az
ingatlan előtt 2 db meggyfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2015. április 19.

Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
•

Bújdosó Károly Mihály (2131 Göd, Mikszáth Kálmán u. 2.) - kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt lévő 1 db bálványfa és 1 db meggyfa kivágását
kéri, a fák pótlását már megtette. Sajnos a kérelem utólag került beadásra.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
30/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi Bújdosó Károly Mihály 2131 Göd, Mikszáth Kálmán u. 2. szám alatti lakos
kérelme alapján a Nemeskéri út mentén található 1 db bálványfa és 1 db meggyfa
kivágását. A pótlást a kérelmező elvégezte.
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
•

Domboróczkiné Illés Nikolett (2132 Göd, József u. 38.) – kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező a József u. 40. szám előtti óriás nyárfa kivágását baleset megelőzési
és kármentesítési célból kéri, illetve a mellette lévő 3 nyárfa visszavágását, mert azok ránőttek
a közvilágításra, ezért a lámpát leárnyékolják. Fakivágást nem javasolja csak a gallyazást a
villanyoszlop körüli fákon az utca megvilágítása érdekében.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
31/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy
rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól Domboróczkiné Illés Nikolett
kérelme alapján a 2132 Göd, József u. 40. szám előtt 1 db nyárfa gallyazását.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba

•

Csányi Zoltán (2132 Göd, Terv u. 29.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlan előtt lévő 3 db meggyfa kivágására szeretne engedélyt
kapni, kármegelőzési célból. Kéri, hogy az Önkormányzat a városi tavaszi faültetés keretében
pótolja a fákat. Javasolja a kérelem elfogadását.

Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
32/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
engedélyezi Csányi Zoltán 2132 Göd, Terv u. 29. szám alatti lakos kérelme alapján az
ingatlan előtti 3 db meggyfa kivágását. Az Önkormányzat a városi őszi faültetés
keretében pótolja a fákat.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
7. napirendi pont: Egyebek
•

Feneketlen tó rekultivációja

Jakab Júlia: A bizottság a januári ülésen tárgyalta már ezt a napirendet. A tó elmocsarasodását
szeretnék megakadályozni. Az előterjesztés a geodéziai és hidrogeológiai felmérésről szól,
egy tervkészítésről, mely a vízjogi engedélyhez szükséges. Ezekre az alátámasztó mérésekre
szükség van, az idei költségvetésben szerepel az erre szánt összeg. Ha a bizottság egyetért,
akkor megrendeli a tervezést és felmérést.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
33/2015. (III.18.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az ÖKO-HÍD
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Betéti Társaságtól a gödi
Feneketlen tó rekultivációs munkáinak tervezését és geodéziai felmérését 350.000,-Ft +
27 % ÁFA összegért.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015
Határidő: 2015. április 19.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Szabó Csaba VKB elnök köszöni a tájékoztatást és a részvételt, az ülést bezárja.
kmf.
Csányi József
jegyzőkönyvhitelesítő

Szabó Csaba
VKB elnök

