
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának  

2015. május 18-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (minden tag jelen van) 
                             
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 8 tag jelen van. A meghívó kiküldése óta 
beérkeztek előterjesztések, melyek kiosztásra kerültek. Az Egyebek napirendi pontban a faültetésekről 
dönthet a bizottság. Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban 
szeretnének hozzászólni. 
 
Jakab Júlia: Tájékoztatást szeretne adni egy problémával kapcsolatban az Egyebek napirendi pontnál 
és külön előterjesztést adott be a faültetésekről, ezt is ennél a pontnál kéri tárgyalni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja levenni a 050-es tábláról szóló napirendi pontot. 
 
Mudri József: Játszóterek karbantartásával kapcsolatban szeretne hozzászólni.  
 
Szabó Csaba: Elfogadja a főépítész javaslatát, mert a 30 napos határidő alatt nem jelentkeztek a 
tulajdonosok egyeztetésre, így az ügyben nem történt előrejutás. 
 
Simák Roland (tulajdonos): Az egyeztetés folyamatban van, Vidák Árpád örököseinek álláspontját 
még nem tudják. 
 
Szabó Csaba: Kéri a tulajdonosok közötti egyeztetést, ezek után pedig a főépítésznél való megjelenést, 
mivel a jogszabályi határidők kötöttek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Szabályozási Terv módosítását lekésik, ha nem jelentkeznek időben.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendekről és az Egyebekben 
tárgyalandókról. 
 
A bizottság tagjai  8 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását:  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) Kerekerdő utcában (Kerekerdő köz és a Termálfürdő körút közötti szakasz) 
     sebességcsökkentő bordák építése   
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. és Városüzemeltetési Ov.       
   
2.) Regnum Marianum Újpesti Egyesület közterület foglalási kérelme 
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                      
 
3.) VII. Regionális Néptánctalálkozó és Gyereknapi Rendezvény közterület 
     foglalás kérelme 
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                           
 
4.) VII. Regionális Néptánctalálkozó és Gyereknapi Rendezvény hangosító  
      berendezés használatának kérelme             
      Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök /Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző       
 



5.) Zöldfelületi kérelmek 
      Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök /Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző      
 
7.)  Egyebek: 
       - Jelzőtáblákkal kapcsolatos észrevétel 
          Előterjesztő: Szekeres Máté bizottsági tag 
       - Faültetés  
         Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
      - Tájékoztatás  
          Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző    
      - Játszóterek karbantartása  
         Előterjesztő: Mudri József képviselő, bizottsági tag 
 
 
1. napirendi pont: Kerekerdő utcában (Kerekerdő köz és a Termálfürdő körút közötti szakasz) 
                              sebességcsökkentő bordák építése   
 
Popele Julianna: A Kerekerdő utca lakói azért nyújtottak be kérelmet, mert tulajdonosi hozzájárulást 
szeretnének kapni 2-3 forgalomlassító építéséhez.  Kettő már van az utcában elhelyezve, ezért 
indokolatlan lenne még két, három darab kiépítése. A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály egyet 
javasol, a mellékelt helyszínraj szerint, ahol két helyszínt jelöltek meg, ezek közül lehet választani. 
Elmondja, hogy a lakók vállalták a kivitelezést és annak költségeit is, az önkormányzatnak a 
közlekedési táblák kifizetésével járó, 76 eFt-os költséget kellene vállalni.  A 9. házszám alatti ingatlan 
tulajdonosa jelezte, hogy a gyorsan közlekedő autó a kanyarban lévő házába rohanna be, ezért kéri a 
lassító kihelyezését. Ide is egy halszálkás táblát javasolnak kitenni, ami felhívja a figyelmet a 
kanyarodásra.  Az első számú határozati javaslatot támogatja a Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztály a helyszínrajzon 1-sel jelölve. Kéri a bizottság véleményét.  
 
Szabó Csaba: Milyen hosszú az útszakasz, ahová a lassítókat kérik kihelyezni? 
 
Popele Julianna: Kb. 600 méter. 
 
Szabó Csaba: akkor engedélyezhetjük a 3-at, ha ilyen hosszú. 
 
Popele Julianna: 20 km/óra sebességgel lehet ott közlekedni, nem javasolják ezért a még 2-3 lassító 
elhelyezését, hiszen fel sem tudnak gyorsulni az autók. 
 
Szekeres Máté: Virágos ládás forgalomlassító kihelyezéséről is lehetne gondolkodni, az is lassítja a 
forgalmat. Kérdése, hogy erről mi a véleménye a Beruházási Osztályvezetőnek.  
 
Popele Julianna: Volt már az Oázis Lakóparkban ilyen jellegű forgalomlassító eszköz, nagy ellenállást 
váltott ki, ezért a helyszínről el is kellett távolítani. Az ottani képviselőt, ezért elmarasztalták. Ezért is 
javasolták az egy darab forgalomlassítót.  
 
Szász-Vadász Endre: Keskeny az út a ládák kihelyezésére, szerinte két forgalomlassítót indokolt lenne 
kihelyezni. Saját körzeti képviselői keretéből is áldozna arra, hogy ez a lassító megépüljön. 
 
Szabó Csaba: Két darab lassító megépítését javasolja.  
 
Popele Julianna: A 600 méteres szakaszon már van kettő, a maradék 150 méteren belül felesleges 
lenne még kettőt kiépíteni. 
 
 
 
 



Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy csak olyan helyre kerüljenek a lassítók, ahol az érintett 
ingatlan tulajdonosa írásbeli hozzájárulását adta. A gyakorlat az, hogy ahol nem egyeztek bele a 
lassítók kiépítésébe, ott öntevékenyen lebontják. A kivetítőn 5 ingatlant mutat, ahová nem javasolja 
kihelyezni a fekvőrendőrt. 
 
Szabó Árpád: Az 1-es helyszínt javasolja. A strand mögötti területen ismét lehet mód a gyorsításra, a 
20 km/h sebesség nagyon tarthatatlan. Esténként a gyerekek kint játszanak az utcákon, indokolt a 
fekvőrendőr kihelyezése. 
 
Gulyás Ádám: A levélben más helyszínt olvashatunk, mint ami az előterjesztésben van. A Kerekerdő 
utca Komlókert utca felőli részén szerették volna elhelyeztetni az ott lakók. A másik észrevétele, 
kérdése, hogy lehetne esetleg aszfaltba beépíthető bordázást alkalmazni? 
 
Popele Julianna: Az nem olcsó és mindig pótolni kell a bordákat. Esetleg az útfestést lehetne, a strand 
mögötti részen megoldani.  
 
Szabó Csaba: Visszavonja az előbbi javaslatát a lassítók darabszámára vonatkozóan és az 1-es 
határozati javaslatot javasolja elfogadni. 
 
Popele Julianna: A tulajdonosoktól kért hozzájárulási nyilatkozat beszerzését, mint előterjesztő 
befogadja.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

53/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi döntés meghozatalát:   
 
A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 
34. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében a következő döntést hozza: 

1./ Kristály Péter, mint a 2131 Göd, Kerekerdő utca 9. szám alatti ingatlan tulajdonosa a 
Kerekerdő utcai ingatlantulajdonosok képviseletében benyújtott kérelmére a Göd, 
Kerekerdő utca 6601/3 hrsz.-ú belterületi lakóúton 1 db sebességcsökkentő borda 
elhelyezését engedélyezi abban az esetben, ha az érintett ingatlantulajdonosok az építéshez 
a hozzájáruló nyilatkozatukat az önkormányzatnak leadják. Engedélyezi továbbá  1 db 
közúti útkanyarulatot jelző tábla telepítését.  

 
2./ A sebességcsökkentő bordákat az Útügyi Műszaki Előírások című (ÚT 2 – 1.207:2008) 

szabályzat szerint kell kialakítani, melynek elhelyezéséről és geometriai méretéről 
kérelmezőnek vázlatrajzot kell benyújtania jóváhagyásra.  

3./ A kivitelezési munka megkezdése előtt és befejezése után a kivitelező köteles helyszíni 
egyeztetést folytatni a Gödi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjével. 

4./ A kivitelezési munkák elvégzésével a kérelmezőt bízza meg, aki az épített műtárgy 
kialakításának költségeit is viseli. 

5./ Az építési munka ideje alatt a közlekedők megfelelő tájékoztatásáról és irányításáról a 
Kivitelezőnek gondoskodni kell. 

6./ A sebességcsökkentő bordák előtt és környezetükben a következő jelzőtáblákat kell 
kihelyezni: 1-1 darab „Egyenetlen úttest” jelző tábla, 2-2 darab „Oldalakadály”Veszélyt 
jelző tábla.  

 
A forgalomtechnikai jelzőtáblák kihelyezéséhez szükséges összeget, bruttó 63.500.- Ft-ot a 2015. 
évi költségvetésben szereplő keret terhére biztosítja.  



 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József jegyző,  
              Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  
Határid ő: azonnal 
 
 
2. napirendi pont: Regnum Marianum Újpesti Egyesület közterület foglalási kérelme 
 
Szabó Csaba: Az egyesület 2015. június 13-án szeretné a rendezvényét megtartani a Feneketlen tó 
melletti területen. Mobil WC-t kihelyeznek, a területet rendezetten hagyják. Javasolja a kérelem 
elfogadását és a térítésmentes közterülethasználat engedélyezését.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
54/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi, 
hogy a Regnum Marianum Újpesti Egyesülete (székhely: 1043 Budapest, Erzsébet u. 25., 
képviselő: Deák Gábor elnök) 20015. június 13-án 09.00 órától 15.00 óráig közösségi 
összejövetelt tartson a Feneketlen tó melletti területen. A közterület használat ez időpontban 
térítésmentes. 
 
Határid ő: 2015. június 13. 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
3. napirendi pont: VII. Regionális Néptánctalálkozó és Gyermeknapi Rendezvény 
 
Szabó Csaba: A néptánctalálkozó már hetedik alkalommal kerül megrendezésre. Az előterjesztés a 13. 
oldaltól olvasható. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
55/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi, 
hogy a József Attila Művelődési Ház (2131 Göd Pesti u 72.) 
2015. május 30-án 10.30 -tól 21.00-ig tartandó VII.  Regionális Néptánctalálkozóját és egyben a 
Gyereknapi rendezvényét a Feneketlen tó melletti területen megtarthassa, a rendezvény előtt 4 
órával és a rendezvény után 3 órával az előkészületek, illetve a terület rendbetétele címén a 
területet használhassa. 
A közterület használat ez időpontban ingyenes. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 
4.) VII. Regionális Néptánctalálkozó és Gyereknapi Rendezvény hangosító  
      berendezés használatának kérelme             
 
Szabó Csaba: Ez a napirend kapcsolódik az előzőhöz. Javasolja a hangosító berendezés használatát az 
engedélyezett zajszínt határán belül. Erről szól a határozati javaslat. 
 
 



A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

56/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  engedélyezi, 
hogy 2015. május 30-án 10.30 -tól 21.00-ig a József Attila M űvelődési Ház által szervezett VII. 
Regionális Néptánctalálkozó és Gyereknapi rendezvény ideje alatt Gödön a Feneketlen tónál 
lévő sportpályán hangosító berendezést használjanak, ha a  hangosító berendezés által keltett 
zajszint a 90 dB zajszintet nem lépi túl. 
 
Határid ő: 2015. május 30. 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
5. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 

• Bánfalvi Jenő (2131 Göd, Szamos u. 23.) kérelme  
 
Jakab Júlia: A cseresznyefa kiszáradt az utcán. Javasolja a fakivágást. De ugyanezen ingatlan előtti 
másik fa ágai benőttek az elektromos vezetékekbe, ezért javasolja a gallyazást.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
57/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól, 
Bánfalvi Jenő kérelme alapján a 2131 Göd, Szamos u. 23. előtt lévő cseresznyefa kivágását és az 
elektromos vezetékbe nőtt fa gallyazását. Az ingatlantulajdonos a fapótlást vállalja. 
 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Szabó Csaba 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 

• Földi Anett (2132 Göd, Jégmadár u. 57.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa szeretné gallyaztatni, majd  kivágatni az ingatlana előtt 
közterületen található diófát, mert jogerős építési engedélye van és a fa útban van az új kapubejáró 
létesítésénél. 
 
Javasolja, hogy a vezetékbe lógó gallyakat a veszélyesség miatt az önkormányzat végeztesse el, és a 
legallyazott fát pótlási kötelezettség mellett a kérelmező kivághatja. 
 
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
58/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd, Jégmadár u. 57. szám előtti diófa vezetékbe lógó ágainak gallyazását. A bizottság 
pótlási kötelezettség terhével engedélyezi a gallyazás után a fakivágást.  
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 



Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Englert Zsuzsanna (2132 Göd, Attila u. 7.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A két platánfa kivágását erőszakosan kérik a tulajdonosok, csatolta a kérelmet is az 
előterjesztéshez. Már 2014-ben kérték a fakivágást, személyi és a vagyoni sérülés veszélyét látják a 
lakók. Kérelmezik kivágást és saját költségükön pótolnák a fákat. Ha a bizottság elutasítja a kérelmet 
várható a fellebbezés. Kéri a bizottság döntését. A fák szépek, ahogy a képeken is látható.  
 
Csányi József: Szép fák nem javasolja kivágni, de javasolja erőteljesen visszavágatni.  
 
Jakab Júlia: Ősszel lehet visszavágni. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a fákat radikálisan vágassa vissza az önkormányzat ősszel.  
 
Szekeres Máté: Ezek a fák 80 évesek és megérdemlik a gondozást, érdemes megőrizni őket. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Gödnek két nevezetessége van az egyik a Duna a másik a szép zöldfelületek. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
59/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az őszi gallyazások idején Englert Zsuzsanna 
kérelmére a 2132 Göd, Attila u. 7. sz. alatti ingatlan előtti 2 db platánfa erőteljes (radikális) 
gallyazását.  
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Szabó László (2131 Göd, Zala u. 1.)  
 
Jakab Júlia: Az ingatlan előtti diófa belenőtt a vezetékbe, teljesen indokolt a kérés. Javasolja a 
gallyazást.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
60/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól 
Szabó László 2131 Göd, Zala u. 1. ingatlana előtti diófa visszavágását. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
 
 



• Debreceni Péter erdőmérnök tájékoztatása (2131 Göd, Pesti út 53.) 
 
Jakab Júlia: Kiosztott anyagban találhatók a 2-es főút melletti juharfákról készült képek. A fák rossz  
állapotban vannak, kiszáradtak, az út felé hajolva bármilyen viharnál kidőlhetnek. Javasolja most 
kivágni és ősszel a fapótlást elvégezni. 
 
Szabó Csaba: Egyetért a javaslattal. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott 
javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
61/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól 2131 
Göd, Pesti út 53. szám előtti kislevelű hárs és hegyi juhar fák kivágását. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
Jakab Júlia: Az Szabó Jánostól az ELMŰ ügyintézőjétől kapott egy kérelmet, melyben jelzi, hogy a 
Kék Duna üdülőhöz vezető utcában több helyen benőtt a növényzet a vezetékbe. Kérése, hogy a 
gallyazást az önkormányzat végezze el a kritikus részeken és ezért cserébe Ő kérelmezi a vezetékek 
szigetelését az ELMŰ vezetőségénél. Elvi hozzájárulást kér a munka elvégzéséhez a bizottságtól, 
utólag beszámol az elvégzett munkákról.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
62/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elvi engedélyt 
ad a Kék Duna üdülőhöz vezető utcában (Kék Duna utca) a vezetékbe lógó gallyak levágásához.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
6. napirendi pont: Egyebek  
 

• Jelző táblákkal kapcsolatos észrevétel 
 

Szekeres Máté: Az Alagút utca aluljárója 2 méter magas, a mentő 2 méter 15 cm, nem fér el. Javasolja, 
hogy a 2-es úton jelezzék ezt, hogy már ne kanyarodjanak be azok, akik nem tudnak átmenni. A másik 
oldalról is lehetne ezt jelölni.  
 
Popele Julianna: A József Attila utca sarkánál lehetne ezt jelezni, mert előjelző táblák vannak kitéve. 
 
Mudri József: Sajnálatos, hogy ezek a táblák mindig szét vannak törve.  
 
Szekeres Máté: A másik kérdése, hogy az Ady úton súlykorlátozó tábla van, a lekanyarodó 
kamionoknak ez problémát jelent, nem tudják hogyan kikerülni az útszakaszt, mert nincs előjelző 
tábla. 
 
Popele Julianna: Ez a Magyar Közútkezelő hatásköre. 



 
Csányi Jószef: Alagút utcában szeretne egy fát ültettetni, ha van rá mód. 
 
Jakab Júlia: Felírja az igényt és intézkedik ez ügyben. 
 
Csányi József tag távozik. 
 
 

• Faültetések 
 

Jakab Júlia: Az Egyebek napirendi ponthoz csatolta a faültetésekről szóló előterjesztését. A strandnál, 
és a Honvéd soron kiszáradt és kitört fákat szeretné pótoltatni. A határozati javaslatban szeretné 
kijavíttatni az összeget 109 eFt-ról 118.243,-Ft-ra, mert az igény a 2 db gömbakácfa helyett 3 db fa 
lenne.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
63/2015.(V.18.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy a benyújtott árajánlat alapján a Garden Depot Kft-t ől a 
kiültetni kívánt fákat rendelje meg 118.243,-Ft-ért. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Tájékoztatást (Közterületen elhagyott kutyaürülék felszaporodásáról)  
 

Szabó Csaba: A probléma városszerte fennáll, de most a panasz a felsőgödi Duna-parti részen mertült 
fel, hogy a kutya sétáltatók nem szedik össze az ürüléket, sőt más portájánál végzik el a kutyák a 
dolgaikat. Erre megoldást kell találni, ami ezt a magatartást visszaszorítja. Rendeletben kell 
szabályozni és ki kell helyezni a megfelelő ürüléktárolókat is. Jakab Júlia már foglalkozott a tárolók 
beszerzési lehetőségével. . 
 
Jakab Júlia: A 23/1999-es helyi rendeletben megtalálható, hogy össze kell szedni az ürüléket, az 
országos jogszabály ezt nem tartalmazza. Tehát mód van a szankcionálásra, de ezt bizonyítani kell. 
Vagy felvétel, vagy két független tanúval igazoltatni a tényeket, vagy, ha egy hatósági személy, mint 
például egy közterület felügyelő látja a tényeket.  A kutyaürülék tárolók kihelyezése lenne a megoldás. 
Zacskót nem javasol kitetetni. A kutya oltási könyvével más településeken igényelhetnek zacskót. 
Ennek viszont igen nagy költsége van.   
 

• Játszóterek karbantartása  
 
Mudri József: A Marignon téren és a Hess Róbert utcai játszótérnél is nagyon hosszú a fű. Kérdése, 
hogy a kullancs permetezéssel mi a helyzet? 
 
Jakab Júlia: Az EU engedélyezi a permetezést, de jelenleg nincs szer, amivel permetezni lehet. A 
védekezést mindenki egyénien tudja csak megoldani. Többször próbált erről tájékozódni, de 5 éve már 
nincs erről szó. 
 
Popele Julianna: A fűvágásra visszatérve elmondja, hogy folyamatosan végzik az utcákon, tereken, 
most éppen a 2-es út melletti közterületeken haladnak.  
 



 
Nagy Károly: A Kolozsvári út Pozsonyi utca sarkán lévő játszótéren is sok a probléma van. A 
rongálással tönkreteszik a játékokat, valahogy meg kellene akadályozni a vandál cselekedeteket. 
 
Szász-vadász Endre: Jelzi, hogy a biciklis úton is nagy a fű.  
 
Jakab Júlia: Ott évente két kaszálásról lehet csak szó.  
 
  
 
Szabó Csaba: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
kmf. 

 
 
 
 
Csányi József                                        Szabó Csaba  
jegyzőkönyvhitelesítő               VKB elnök 

 
 
 
 


