
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának  

2015. április 20-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (Nincs jelen: Szekeres Máté, aki jelezte távolmaradását) 
                             
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 7 tag jelen van. Javasolja a napirendi 
pontok sorrendjében a változtatást tekintettel az Egyebek napirendi ponthoz érkezett vendégre.  
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni. 
 
A bizottság tagjai  7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását:  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) Egyebek 
      - Illegális hulladéklerakás megakadályozása   
        Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző             

2.) Partnerségi megállapodás   
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                
   
3.) 050-es tábla szabályozása  
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                   
 
4.) Oázis Lakóparkban közösségi játszótér kialakítása 
     Előterjesztő: Szász-Vadász Endre képviselő                                        
 
5.) Felsőgöd megalakulásának 100 éves jubileumi megemlékezés tervezetei 
      Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő                
 
6.) Közterületen lévő vadgesztenye fák aknázómoly elleni védekezése 2015             
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök /Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző        
 
7.) „Találd ki újra 2015!” cím ű pályázat meghirdetése 
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök /Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző        
 

 
8. Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök /Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző        
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont:  Egyebek: 
                                      - Illegális hulladéklerakás megakadályozása 
 
Jakab Júlia: A rendőrség, a polgárőrség, a Közterület-felügyelet, a mezőúr, a vadásztársaság 
tagja, földterület tulajdonosok, az aljegyző, és képviselők vettek részt azon a helyszíni 
szemlén, ahol a M2-es út túloldalán az erdei lehajtónál illegálisan helyeznek el különböző 
hulladékokat. Itt hetente, naponta keletkeznek újabb szemétkupacok. A megbeszélésnek az 



volt az eredménye, hogy a Közterület-felügyelet, a mezőőr és a vadásztársaság, 
akciócsoportot hoznak létre és a tagok ad-hoc jelleggel bejárásokat tartanának az említett 
helyszínen. A bekötő utakat és a neoralgikus pontokat térfigyelő kamerákkal figyelnék. 
Meghívta a bizottsági ülésre Csongor Attilát, aki a Multialarm cég képviseletében jelent meg. 
 
Csongor Attila (cégvezető): Most gödi lakos minőségben van jelen, mert a szemétlerakás 
megakadályozása fontos minden településen. A térfigyelők használata alapvetően más-más 
célúak, az ország több területén telepítettek kamerákat. A videó-rendszerek sajnos 
korlátozottan alkalmazhatók. Nem üzleti szempontból közelíti meg a kérdést. Gödöllőn és 
Szentendrén építettek ki kamerás térfigyelő rendszert. A szemétlerakás megakadályozására jó 
minőségű kép kell, a járművek rendszámát le kell majd olvasni és a személyeket is látni kell. 
A probléma az, hogy ahogy a technikai biztosítás megtörténik, akkor áthelyeződik a szemét 
lerakásának helyszíne, ez az alapvető tapasztalatuk. Napelemmel működtetett IP-rendszerről 
van szó, ami nem olcsó. A videó-rendszer Gödöllőn és Szentendrén is bevált. Ha szükséges a 
rendszeren változtatni akkor az áthelyezés, pozícióváltás meghozza a megfelelő eredményt. A 
humán erő reagálása is nagyon fontos. Ha a Közterület-felügyelet vagy a rendőrség 
munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeznek, akkor sikeres az akció és az intézkedő 
szervek meg tudják tenni a felelősségre vonást. Egyebekben tapasztalata az 
önkormányzatoknál, hogy a rendszer hatékonyságát növeli, ha van egy elrettentő hatás a 
médiában, lakossági értesítéssel, akkor ennek a hatása igen nagy.  
 
Szabó Csaba: Van-e olyan technikai megoldás, ami nem igényel szervert vagy kábelkiépítést? 
 
Csongor Attila: Egy pici digitális rendszerről van szó, napelemes ellátással, ami riasztó jelzést 
továbbít, akár okos telefonra is. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ki őrzi a kamerákat a lopástól? Hány kamerát lehetne elhelyezni az 
M2-n túl és az OVIT-nál, tekintettel arra, hogy mindkét helyszín kétfelől közelíthető meg?  
 
Csongor Atilla: A kamerákat felügyelni lehet, és szabotázs-jelzés küldhető a kameráktól. Ezt 
kisebb problémának tekinti, nem jellemző a kameralopás. A Csomádról átjövő Fót felől 
található kamera igen korlátozott vételi lehetőségű valóban, ez jogos felvetés volt a 
főépítésztől. 
 
Popele Julianna: A Képviselő-testület a múlt heti ülésén fogadta el a DIGI TV által tett 
kamerarendszer kiépítésének lehetőségét. Ennek nem kellene elébe menni, a tárgyalásokat 
ezután fogjuk megkezdeni. A kamerarendszer kiépítésében is segítséget kaphatunk. 
 
Jakab Júlia: Jelenleg ezt a témát lezárhatnánk, mert belső és külső egyeztetésekre is szükség 
lesz. 
 
Mudri József: A mezőőr információit javasolja meghallgatni. 
 
Simon Tamás: A mezőőr, a Közterület-felügyelet és a rendőrség közös megbeszélést tartott, 
de egy munkabizottságnak szükséges majd a koncepciót kialakítani, ezután a PEKJB a 
szakmai oldalról fog csatlakozni e témához. A tűzesetek kialakulására hívja fel a figyelmet.  
 
Szabó Csaba: Köszöni a megjelenést és tájékoztatást. 
 
 



2. napirendi pont: Partnerségi megállapodás 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 314/2012. (XI.8.) sz. Kormányrendelet 29. paragrafusa írta le a 
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. A véleményeztetési 
eljárások részvételénél öt szervezet működik közre, legutoljára csatlakozott a Neveleki 
Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesület. Most a Városvédő 
Egyesülettől Árva Tamás tett megfontolandó észrevételeket, ezért javasolja a partnerek közé 
felvenni ezt az egyesületet is. Felolvassa a határozati javaslatot. A szervezeteket a Képviselő-
testületnek kell elfogadni, az utolsó mondat a jegyzőt hatalmazza fel a cégváltozások 
átvezetésére.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

36/25015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 314/2012 (XI. 8.) sz kormányrendelet 29. § szerinti partnerségi egyeztetésről szóló 
40/2013 (III. 27.) képviselő-testületi határozatában meghatározott résztvevők névsorát 
kiegészíti a Városvédők Egyesülettel az alábbiak szerint: 
 
A szervezet 

neve 
címe értesítési címe nyilatkozattételre 

jogosult 
képviselője 

Tájékoztatás 
módja 

Városvédők 
Egyesülete 
(VVE) 

2132 Göd 
Rózsa utca 
33. C ép. 
Fsz. 2 

rabai.zita@gmail.com      
arva.tamas@yahoo.com 

Rábai Zita  
 Árva Tamás 

e-mail + 
honlap 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szervezetek adataiban történt változások 
nyilvántartásban történő átvezetésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 
 
 
3. napirendi pont: A 050-es tábla szabályozása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nagy kérdés, hogy mi módon szabályozzuk a területet,  de most az a 
fő kérdés, mikor szabályozzuk. A terület nagy része jelenleg is „szántó” besorolásban van. Az 
átlagosnál jobb minőségű terület csak korlátozottan vehető igénybe. A „szántó” földminősége 
közel a duplája a gödi átlagos minőségnek, a földhivatal letilthat bármilyen szabályozást, 
ezért óvatosságra int mindenkit. Szabályozni szeretné a területet mindenképp, de lehet, hogy 
ezt most jobb lenne nem megtenni. Javasolja, hogy vegyük ki a Szabályozási Tervből, mert út 
nélkül nem lehet a szabályozást elvégezni. Jelenleg ott 8-10 méter széles mezőgazdasági út 
van, ami nem megfelelő. Van olyan tulajdonos, aki az útra tekintettel nyújtott be igényt.  



Két teherautó nem fér el, ez problémát jelent. Ha bármit szabályozunk, akkor ez azt 
eredményezné, hogy újabb követeléssel fordulnának az 1. sz. ingatlan tulajdonosai az 
önkormányzat felé. Ezért javasolja, hogy hagyjuk most ezt a területet. Ha rendeződni látszik 
majd e terület sorsa, akkor el lehet készíteni a Szabályozási Tervet. Az erdősáv törlését 
mindenképp javasolja. Ez egy rossz döntés volt korábban, ő sohasem javasolta az 
előterjesztéseiben. A Szabályozási Tervben javasolja tehát az erdősáv törlését. Új állami 
főépítész van, aki közölte, hogy az összhang-igazolást Sződdel együtt kell beadni. Sződőn 
nincs főépítész, és ha a településrendezési eszközöket akar egy település változtatni, ahhoz a 
főépítész alkalmazása kötelező. Mindenkinek közös érdeke a terület megfelelő rendezése.  
 
Szabó Csaba: Kérése a jelenlévőkhöz, hogy jelezzék észrevételeiket. 
 
Simák Roland (7004. hrsz-ú terület tulajdonosa): A terület belterületi, beépítetlen ingatlan. 
Jelzi, hogy az Ma1-es besorolást nem fogadják el. Kéri, hogy a bizottság elé kerüljön egy 
átfogó, kronológiai sorrendet tartalmazó tanulmány, a pontos történések bemutatásával. 
Fontos, hogy a bizottság lássa azt, hogy 2003-2004-től mi történt ezzel a területtel, milyen 
határozatok születtek és milyen önkormányzati lépések történtek. Most a bizottság elé tárt 
iratokat kevésnek véli, szeretné, ha a bizottság látná és főépítész korábbi javaslatait is. A 
bizottság egyik korábbi ülésen azt az ígéretet kapta a főépítésztől, hogy egyeztetéseket fognak 
folytatni. 
 
Szabó Csaba: A tulajdonosok részéről korábban nem volt igény erre, úgy tudja, hogy bíróság 
előtt lévő ügy miatt pillanatnyilag felfüggesztés alatt áll ez az eljárás. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 2003. decemberétől zajló eseményeket leírta, határozatokkal 
alátámasztva. Az elhangzott javaslatot, miszerint szükségesek az egyeztetések – elfogadja.  
Mindig is azt kérte, hogy adjanak be egy településrendezési szerződést, ennek megkötését 
többször is javasolta a tulajdonosoknak. A terület értéke megegyezik a tulajdonosok közel 100 
mFt-os követelésével. Tulajdonképpen a szántóföld teljes értékét kérik az önkormányzattól és  
ezután szeretnék tulajdonban tartani a földjüket. A tulajdonosoknak meg kellene egyezniük, 
de többféle az érdekük, például van, akinek nagy összegű jelzálog van bejegyezve a 
földterületére. Az anyaghoz mellékelte a friss tulajdoni lapot, melyen a „szántó” besorolás 
szerepel.  
 
Balogh György tag kiment. 
 
Dr. Szinay József: Az eljárások jogi hátterét kívánja összefoglalni. Két ügyről van szó. Az 
egyikben néhány kis tulajdonos kártérítési igénnyel élt, jelenleg hatáskörrel a kormányhivatal 
rendelkezik. A kormányhivatal kártalanítást állapított meg a tulajdonosok részére, mely 
döntéssel az önkormányzat nem értett egyet, ezért bírósághoz fordultunk. A második körben a 
nagyobb tulajdonosok is az illetékes kormányhivatalhoz fordultak. Az önkormányzat ez 
ügyben is kifejtette az álláspontját, hogy a jogsértő állapot megszűntetésére törekedett, ezt a 
kormányhivatal is megértette, a logikai érvelést valószínűleg elfogadták, de az első ügyben a 
bíróság döntését várjuk, ezt követően pedig a másik ügyben. Várhatóan kb. 1 éven belül lesz 
ebből bírósági döntés. 
 
Balogh György tag visszajött. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A bíróság az első ügyben kimondta, hogy nem megfelelő a szakértői 
vélemény, és nem volt megfelelő a szakértő végzettsége sem, ezért új szakértőt rendel ki.    



 
Simák Roland: Elmondja, hogy 21/2006-os önkormányzati határozat is a birtokában van. 
Véleménye szerint a kevés információ alapján nem lehet megfelelő döntést hozni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A terület belterületbe vonási határozatára tesz célzást. Viszont ezt 
rendeleti szabályozással kell rendezni, ami 2008-ban meg is történt. Elvi határozat volt. A 
Dunakeszi földhivatal nem jegyezte be, mert az önkormányzat végső jóváhagyása hiányzott. 
A Pest megyei földhivatal a tulajdonosok fellebbezésére vonta belterületbe a területet.  
 
Simák Roland: Az ügy újratárgyalását kéri ismételten. 
 
Szabó Csaba: Erre már korábban is volt lehetőségük, most az utolsó pillanatban tesznek 
ajánlatot. Az önkormányzat munkatársai kellően felkészültek és megfelelő információkat 
adtak az ügyben. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Le lehet ülni tárgyalni, de az egész város szabályozása azért nem 
csúszhat, mert 8-10 ember szeretné elhalasztatni. Amíg a HÉSZ tervezete ki nem megy, addig 
tárgyalhatunk, de ezt követően a Szabályozási Tervet el kell fogadni és a Településszerkezeti 
Tervet ezek alapján, változtatás nélkül kell majd módosítani. Az előzetes tájékoztató 
anyagban az volt, hogy e területről megállapodást kötünk, ezért a területrendezési 
megállapodás megkötése szükséges a HÉSZ, vagy ki kell hagyni ezeket a tulajdonosokat. 
 
Dr. Szinay József: Erre még kb. 1 hónap áll rendelkezésre. Ha Simák úr a tulajdonosokkal 
egyeztetve az álláspontjukat megfogalmazzák, akkor jöhetnek az egyeztető tárgyalásra.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalják ismételten ezt a napirendet, 
megköszöni a megjelenést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Szívesen válaszol a kérdéseikre, a bizottsági ülésen kívül is. 
 
 
4. napirendi pont: Felsőgöd megalakulásának 100 éves jubileumi megemlékezés tervezetei 
 
Szabó Csaba: Sipos Richárd az előterjesztő, de nem tudott jelen lenni a mai ülésen, ezért 
ismerteti Ő az előterjesztést. Egy ünnepségsorozat lesz Felsőgöd megalakulásának 100 éves 
évfordulójára. Ezzel kapcsolatban hívtuk meg Gallé Gábort, aki szervezésben aktívan részt 
vesz.  
 
Gallé Gábor: Sajnos sem Szabó Zsuzsa JAMH igazgató sem Sipos Richárd KOSB elnök nem 
tud itt lenni a mai ülésen. Egy elvi elfogadást kér az összeállított anyagról. Készített egy 
táblázatot a támogatásokról, mind az anyagi, a személyes és a technikai segítséget összeírták.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: 1905-ben kezdték a parcellázást Felsőgödön, miért van most az 
évforduló? 
 
Nagy Károly tag kiment. 
 
Gallé Gábor: 1907-ben volt a Sződtől történő elszakadás időpontja. 1914-es 
Belügyminisztériumi engedélyt alapján 1915-ben Felsőgöd kisközséggé alakulhatott.   



Szeretnének az 1 %-os adófelajánlások mellett bizottsági hozzájárulást is gyűjteni. Az összes 
gödi emlékpontot ki szeretnék táblázni, ez 25 felsőgödi pontot jelent. Egy tábla kb. 20 ezer 
forint lenne, ez olyan mint a tanösvényeken látható. Szeretnének táblát elhelyezni többek 
között a Héder villánál, a felsőgödi gáton, a Tűzoltószertárnál. Itt szeretné megemlíteni, hogy 
a tűzoltó emlékhely kialakításában segített ennek a bizottságnak a jogelődje, így tudták a 
területet rendezni, majd a Héder villánál erkölcsi támogatást nyújtott a korábbi VKB. A 
harmadik fontos segítség volt még a Tűzoltószertár, mint az első helytörténeti emlékhely 
kialakításának megkezdését is ez a bizottság terjesztette a testület felé. 
 
Nagy károly tag visszajött. 
 
Dr. Pintér György:  Köszöni a komoly munkát, amit láthatunk ebben az anyagban. A 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta az elmúlt napokban ezt a témát. Az 
emléktáblák és a hősi emlékmű ügyében konkrétabb megjelölésekre lesz szükség, ezért 
javasolja, hogy a bizottság hozzon olyan  határozatot, amiben jelöli, hogy  a programelemeket 
jónak találja és megvalósításra alkalmasnak tartja az ünnepségsorozatot.  
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság is tárgyalta és az 
elhangzottak szerinti határozatot hozta. Javasolja a támogatást megadását, a költségvetésben 
erre van keret. 
 
Szabó Csaba: Mindenképpen támogatható ez a szép kezdeményezést, de a támogatást még 
tisztázni kell a pontos költségek tudatában.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Köszöni a szervezőknek ezt a sok tevékenységet, munkát. Felolvassa    
a helyi védettségre vonatkozó jogszabályt. Javasolja, hogy a Tűzoltószertárt mindenki 
látogassa meg, nagyon szép lett. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

37/25015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
támogatja a Felsőgöd megalakulásának 100 éves jubileumára tervezett 
rendezvénysorozatot. A programelemek megvalósításához saját pénzügyi keretéből 
biztosít támogatást a költségek pontos ismertetését követően. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
 

38/25015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a főépítészt, hogy a Tűzoltószertár helyi védetté nyilvánítása érdekében a szükséges 
előkészítő munkákat végezze el és nyújtsa be az erre vonatkozó előterjesztést az illetékes 
bizottságok, majd a Képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 



 
 
5. napirendi pont: Oázis Lakóparkban közösségi játszótér kialakítása 
 
Szász-Vadász Endre: Közel egy éve ismeri az ügy előzményeit. Lakossági fórumon vettek 
részt a polgármesterrel együtt, aki támogatta a közösség igényét. Felkéri Dobos Tamást a 
közösség képviselőjét, hogy ismertesse a szándékukat. 
 
Dobos Tamás: A stranddal szemben lévő területről van szó, ahol szeretnének egy teret 
kialakítani, ami az Oázis lakóközösséget fogná össze. Egy kb. 30 fős pihenőpark 
kialakításáról lenne szó, amiben egy focipálya is lenne. Kb. 100 aláírást szedtek össze a szűk 
lakóközösségtől, akik társadalmi munkával is hozzájárulnának a tér megépítéséhez. A 
területen játékokat is szeretnének elhelyezni, és a későbbiekben majálisok szervezését is 
szeretnének ott lebonyolítani. 
 
Szabó Csaba: Mindenképpen támogathatónak tartja. Az anyagi lehetőségekről még egyeztetni 
kell, továbbá a szabványok és egyéb szabályok tekintetében is a szakmai háttér ismeretében. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A terület méltatlanul volt használva, pótparkolóként. Ez a terület nem 
magterület az okölógiai besorolás szerint, de a mellette lévő igen. Ezért ez a terület nagyon 
értékes, ha a későbbiekben szóba jöhet a strandnál egy beruházás, akkor itt valósítható csak 
meg ezen az önkormányzati területen, és bármikor szükségessé válhat. 
 
Popele Julianna: Egyetért az elhangzottakkal, ez a legértékesebb önkormányzati területe 
Gödnek, mert itt lehet bármilyen fejlesztést megvalósítani. A Szirt –Invest céggel ide 
tervezték korábban a gyógyszertárat, majd később az építendő iskolát, óvodát. Legfőképp a 
strandfejlesztéshez lehet kapcsolni. Itt azt kell átgondolni, hogy a játszótér megvalósulása 
esetén már nagyon nehéz lesz egy közösségtől elvenni bármit, inkább más helyszínt kellene 
választani. Javaslata a stranddal szemben lévő, 6603. hrsz-ú önkormányzati terület, ez nem 
kapcsolódik ennyire szorosan a fejlesztési lehetőségekhez, de a  6601/5-ös terület is szóba 
jöhetne. Az előterjesztésben hibásan van megjelölve a terület helyrajzi száma. Az hogy 
elviekben hová helyezzük el a teret ez egy fontos kérdés.  
 
Szabó Csaba: Felhívja a terület képviselőjét a további egyeztetésre és megköszöni Dobos 
Tamásnak a részvételt. 
 
 
6. napirendi pont: Közterületen lévő vadgesztenye fák aknázómoly elleni védekezése 2015  
 
Jakab Júlia: A permetezésre vonatkozó ajánlatot most osztotta ki az ülés előtt. Minden évben 
kétszer tesszük meg a védekezést, hogy megóvjuk a fákat az elpusztulástól. Kezelés nélkül 
teljesen tönkremennének. Az árajánlatkérőt úgy küldte ki, hogy a zöldkataszterből lehúzta a 
térképet és a méreteket, ebből pontosan kiszámítható lesz a permetezéshez szükséges 
mennyiség. Ezen kívül van még magánterületen is 15 db fa, de ennek költségét  a 
tulajdonosok biztosítják. Magasnyomású permetezésről van szó, így nem kell igénybevenni 
kosaras autót. Az első árajánlat  bruttó 540.258,-Ft. A másik árajánlatnál, ami az 
emelőkosaras kocsi használatát is tartalmazza, 1.121.474,-Ft, de ez egy megfelelő szakmai 
technológia, ami mindenhová el tudja vinni a permetet. Kéri a bizottságot, hogy döntsön a két 
lehetőség közül. 
 



Szabó Csaba: Javasolja a második árajánlat elfogadását, annak ellenére, hogy ez a drágább, 
mert a fákat mindenképp meg kell védeni. 
 
Szabó Árpád: Van egy injektálási technológia is. 
 
Jakab Júlia: Igen, ismeri ezt a módszert, de ez már háromszoros költségű lenne, amit nem tud 
vállalni az önkormányzat.  
 
Mudri József: Egyetért a drágább ajánlattal. 
 
Nagy Károly: A precízebb megoldást javasolja választani. 
 
Jakab Júlia: 1 mFt –os összeg felett Képviselő-testületi döntés szükséges.  
 

39/25015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy az önkormányzat az Alpinia Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
április 17-én kelt árajánlatában szereplő összegben, azaz bruttó 2.242.948,-Ft összegért 
(két alkalommal) rendelje meg a közterületen található vadgesztenyefák aknázómoly 
elleni permetezését.  
 
Fedezet: környezetvédelmi feladatok ellátása 2015 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
 
Popele Julianna: Javasolja, hogy kérjenek még egy kosaras autóval végzett permetezésről ár 
ajánlatot. 
 
Jakab Júlia: A tavasz és a meleg idő miatt április végén el kell kezdeni a permetezést. Ez most 
egy dömpingszezon, ezért az árajánlatokat is nehezebb beszerezni már a cégek kapacitás 
hiány miatt nem tudnak adni árajánlatot.  
 
 
7. napirendi pont: „Találd ki újra 2015!” című pályázat meghirdetése 
 
Jakab Júlia: Újrahasznosított hulladékokból az iskolások pályaműveket nyújtanak be, ami 
lehet: játék, használati tárgy vagy dísztárgy. A negyedik alkalommal rendezik meg az 
iskolások körében. Az általános iskolába járó gödi lakosok nyújthatják be a műveket. A 
„Madarak és Fák Napján” szokott a gyerekeknek szervezni vetélkedőket, ahol csokoládé a 
nyeremény és ezen a rendezvényen adja át a pályázat nyerteseinek is a díjakat. Mindezen 
költségekre szeretné kérni a  40.000,-Ft-ot. 
 
Szabó Csaba: Felolvassa a határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
 
 
 
 



A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

40/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
meghirdeti a „Találd ki újra 2015!” újrahasznosítási pályázatot hirdeti meg általános 
iskolás gyermekek részére. A Bizottság a pályázaton résztvevők díjazására 40.000,-Ft 
keretet biztosít és felkéri a környezetvédelmi előadót a díjat beszerzésére, valamint a 
pályázat lebonyolítására.  
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2015.  
 
Határid ő: 2015. május 20. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
 
8. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 
A helyszínekről fényképfelvételt készített, melyet a kivetítőn bemutat. 
 

• Bíró Antalné (2132 Göd, Vasút u. 35.) kérelme 
 

Jakab Júlia: Korábban gallyazta a juharfát az önkormányzat, de még így is nagy mennyiségű 
levél hullik. Idősek, betegek nem tudják már gondozni az ingatlanukon belüli területet. Kéri, 
hogy a bizottság döntse el, hogy kivágjuk a fát, vagy minden évben segítsünk. Szép, életerős 
fáról van szó. Ha a kivágást választja a bizottság, akkor ősszel kisebb fát lehetne ültetni. A 
fákat védelmezi, de megérti az idős házaspárt is.  
 
Csányi József: Javasolja a fa kivágását és helyette 2-3 fa ültetését. 
 
Gulyás Ádám: Pótlást javasolna. 
 
Nagy Károly: A vegetáció már beindult. Javasolja az őszi kivágást. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

41/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól 2015. októberében Bíró Antalné kérelme alapján a 2132 Göd, Vasút u. és 
Árpád u. sarkán lévő juharfa kivágását. A fát az önkormányzat 2-3 db fa ültetésével 
pótolja szintén az őszi időszakban. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 

• Bitemo Erik (2132 Göd, Németh László u. 14/B.) kérelme 



 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti szomorú fűz kivágását kérelmezi, mert véleménye 
szerint nem illik az utcaképbe és leárnyékolja az alá ültetett örökzöldeket. Nyilvánvaló, hogy 
a valóság az, hogy a sok zöldet alóla nem szeretné tovább takarítani. Javasolja, hogy a 
kérelmező saját költségén, fapótlás terhe mellett vághassa ki a fát ősszel 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

42/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi engedélyezi, hogy  
Bitemo Erik 2132 Göd, Németh László u. 14/B sz. alatti lakos, mint kérelmező az 
ingatlana előtti szomorú fűz fát 2015. őszén kivágja és az utcaképbe illő fával pótolja. A 
fa egészséges, nem balesetveszélyes, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége anyagi 
hozzájárulást biztosítására.  
 
Határid ő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Imriné Mihácsi Erzsébet (2131 Göd, Kincsem u. 27.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti négy akácfa kivágását kéri, mert elöregedettnek 
tartja és az ágak a vezetékbe nyúlnak. A kivágást semmiképp nem javasolja. A kérelmező 
ingatlanára viszont elég nagy ágak nyúlnak be, ezért a gallyazást mindenképp javasolja a 
kivágást nem.   
 
Csányi József: Javasolja az egész fa visszavágását. Ismeri a helyszínt, nagy gödör van, ahová 
teszik a faleveleket, és oda a víz is befolyik. Itt egy töltési probléma van.  
 
Jakab Júlia: Akkor érdemesebb kivágni a fát, mert a gallyazás drágább. 
 
Szabó Csaba: Javasolja a fák erős visszavágását.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

43/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Kincsem u. 27. szám előtti 4 akácfa erős visszavágását.  
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
  
 
 
 



• Békeffy Éva (2132 Göd, Tompa M. u. 2.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt lévő elöregedett meggyfa kivágásához kér 
engedélyt. Javasolja a fakivágást. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

44/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi Békeffy Éva 2131 Göd, Tompa M. u. 2. szám alatti lakos kérelme alapján az 
ingatlan előtt 1 db meggyfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Csiba Tiborné (2132 Göd, Új Élet u. 13. ) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti diófa gallyazását kéri, mert az ágak a vezetékbe 
lógnak. Valóban veszélyesnek tartja, javasolj a gallyazás elvégzését.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

45/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól Csiba Tiborné (2132 Göd, Új Élet u. 13.) ingatlana előtti diófa 
visszavágását. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
 
 

• Katona Ernőné (2132 Göd, Ady E. u. 32/a.) kérelme  
 
Jakab Júlia: Tűzoltó szertár mögött lakó jelezte, hogy átnyúlnak az ingatlanára a gallyak, és 
beárnyékolnak, ezért kéri az önkormányzattól a visszavágást. Javasolja a kérelem 
helybenhagyását. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

46/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól Katona Ernőné 2132 Göd, Ady E. u. 32/a. ingatlanára benyúló fák 
visszavágását. 



Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Péterszegi Jolanta (2132 Göd, Kádár u. 33.) kérelme 
 

Jakab Júlia: A volt Pólus lovarda területéről egy fenyőfa kivágását kéri, mert veszélyesen dől 
az épületére. Itt több fekete fenyővel van hasonló probléma. Javasolja a fakivágást az 
önkormányzati ingatlanon.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

47/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól Péterszegi Jolanta 2131 Göd, Kádár u. 33. lakos ingatlanát veszélyeztető fa 
kivágását. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 
 

• Vágó Attila (2131 Göd, Jókai u. 33.) kérelme 
 

Jakab Júlia: Az Alagút út és Jókai út sarkán kérelmezte nevezett 3 vezetékbe lógó fa 
gallyazását. Nem javasolja, mert itt szigetelt vezetékek vannak és ezek nem 
balesetveszélyesek, a fák épek. A kérelem elutasítását javasolja. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

48/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elutasítja Vágó Attila 2131 Göd Jókai u. 33 szám alatti lakos gallyazási kérelmét, mivel 
az Alagút és Jókai út kereszteződésénél kérelmezett fák szigetelt, sodrott  vezeték alatt 
vannak, ezért nem jelentenek balesetveszélyt. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 

• Gödi Kommunikációs Nonprofit Kft. (Dombi Rita ügyvezető) kérelme 
 
Jakab Júlia: A bizottság megrendelte a Dunapart Nyaralóházak hosszútávú fejlesztését a 
növényzet szempontjából. Egy kettényílt fa pántolását kérelmezte az ügyvezető, ami a porta 
mellett található. 
 
Szabó Csaba: Javasolja a pántolást, felkéri a tagokat a szavazásra.  



 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

49/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Dunapart nyaralóházak területén a porta épület melletti fa szétszakadás 
elleni pántolását. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 
 

• Dr. Orlóczi László kérelme – Huzella kert 
 
Jakab Júlia: Kérelmet nyújtottak be a veszélyes fák kivágására. A fák a mellékelt térképen 
pirossal vannak jelölve. A kert kezelési tervének megújítása tavaly volt téma a bizottság előtt. 
A nyári időszakban várhatóan ez a terv el is készül. Javasolja, hogy a meglévő szakértői 
véleményre támaszkodva vágassuk ki a fákat. Javasolja, hogy a fák számai, amik a 
fakataszterben találhatóak kerüljenek be a határozatba.  
 
Szabó Csaba: Elfogadásra javasolja az elhangzottakat. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

50/2015.(IV.20.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
hozzájárulást ad a Huzella kertben található és a fakataszterben 1501., 1529., 1544., 
1546.,1548., 1592., 1618., 1700., 1701., 1702. számmal jelölt fák kivágásához.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

• Latabár Kálmán téren található fák kivágása 
 

Popele Julianna: A folyamatban lévő járdaépítés kapcsán merült fel, hogy két akácfát ki 
kellene vágni, amik a Latabár Kálmán tér melletti füves területen található. A járdaépítést 
akadálymentesítéssel egybekötötten oldják meg.  
 
Szabó Csaba: Felül kellene vizsgálni az ott található fákat, mert mind más és a környezethez 
illeszkedik. Az Ő körzete, örömmel értesül a járdaépítésről, szóba jöhet ezen a területen egy 
új fasor megvalósítása. 
 
 
 
 



A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

51/2015. (IV.20.)  sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztályvezetőjének kérelme alapján a 2132 Göd, Latabár Kálmán tér melletti füves 
területen lévő 2 db akácfa kivágását. Az Önkormányzat a városi őszi faültetés keretében 
pótolja a fákat. 
 
A fakivágás a járdaépítés miatt vált szükségessé, a pénzügyi forrás a járdaépítésre 
vonatkozó vállalkozási szerződésben van meghatározva. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
 
Mudri József: Több lakó igényelné, hogy a Nemeskéri úton az OVIT  kanyarig 
sebességcsökkentő táblák kerüljenek kihelyezésre.  
 
Popele Julianna: Az egy kültéri útszakasz, ahol a a KRESZ szerint 90 km/h-val lehet 
közlekedni, ha belterületbe vonnánk a területet, akkor a megfelelő közvilágításról is 
gondoskodni kellene az önkormányzatnak. Ismerteti a korábbiakban ezen az úton tervezett 
korlátozásokat.  
 
Szabó Csaba: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
kmf. 

 
 
Csányi József                                        Szabó Csaba  
jegyzőkönyvhitelesítő     VKB elnök 

 
 
 


