
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának  
2015. szeptember 15-i soron következő ülésén, a  Gödi Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Csányi József, aki jelezte késését, Mudri József, aki 
jelezte távolmaradását.) 
                             

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Csányi József tag jelezte, 
hogy ugyanebben az időpontban egy másik bizottsági ülésen kell lennie, ezért késni fog. Az Egyebek 
napirendi pontban a Kastély Központi Óvoda Fácán Óvodaegységénél forgalomlassítók létesítésére 
érkezett előterjesztés a KOSB elnökétől, és a Zöldfelületi kérelmekhez érkezett kiegészítés. 

Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni. 

Szabó Árpád: A Németh László iskolánál a gyalogátkelő átfestéséről szeretne pár szót mondani az 
Egyebek napirendi pontnál. 

Gulyás Ádám: Két buszmegállónál lenne szükséges a gallyazás, az egyik a Kincsem parkkal szemben 
lévőnél, a Vác felé haladó irányban, a másik a Jávorka utcánál, a szigetmonostori rév felé vezető útnál. 
Erről szeretne döntést kérni az Egyebeknél vagy a zöldfelületi kérelmek napirendnél. 

Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő napirendekről és az 
Egyebekben tárgyalandókról.  

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat, és döntenek az alábbi 
napirendi pontok tárgyalásáról. 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) Szakáts-kert szabályozása   
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész          

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

3.)  Egyebek 
      - Kastély Központi Óvoda – forgalomlassítók építésének lehetősége  
        Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök, Sipos Richárd KOSB elnök 
      - Németh László Általános Iskolánál lévő gyalogátkelőhely újrafestése 
        Előterjesztő: Szabó Árpád bizottsági tag 
      - Buszmegállóknál fák gallyazása 
        Előterjesztő: Gulyás Ádám állandó meghívott vendég 
      - 2016. évi költségvetési igény 
        Előterjesztő: Csányi József képviselő, bizottsági tag 
      - Tájékoztatást a HÉSZ-ről 
        Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 



   

 

1. napirendi pont: Szakáts-kert szabályozása 

Bertáné Tarjányi Judit: Az előterjesztés tartalmazza a teendőket és a megoldandó kérdéseket. Országos 
jelleggel védett források találhatók több helyen a kertben, itt erednek és az előtte lévő közterületen 
fakadnak. A terület az ÖKO-hálózat része. A feltételeket még a hasznosítási szerződés megkötése előtt 
tisztázni kellene. Javasolja, hogy végeztessen az önkormányzat geodéziai felmérést. A Búzaszem 
Általános Iskolának van földhasználati joga a területen, a Kusché utcai parkoló használatára továbbra 
is igényt tart az iskola. A területen található egy gyermek kalandpark, ennek a sorsa is tisztázandó. 
Vannak olyan telkek, mint például a becsatolt rajzon az 1-es sorszámú és a 2. sorszámú, amiket le 
kellene választani. Az Euro-velo kerékpárút is itt halad el, ezért a melléklet szerinti telekegyesítéseket 
javasolta a kerékpárút elvezetése érdekében, mert ez sem maradhat a hasznosításra átadott területen. 
Az 1-es területet jelentős szintkülönbség választja el, a 2-es számún halad át a biciklis út. A 3-as 
számú területről is dönteni kell. 

Kovacsik Tamás: A főépítész javaslatát támogatandónak tartja, hogy az 1-es, 2-es, 3-as területek 
legyenek leválasztva a hasznosításra átadandó területből. Amennyiben a megfelelő leválasztások 
megtörténnek, akkor a részletes geodéziai felmérés és pontos vázrajz ismeretében lehet majd dönteni.   

Popele Julianna: Felmerült a főépítésszel való egyeztetéskor, hogy a 3-as és 2-es terület összevonható 
lenne. A 3-as terület önmagában nem, de a 2-essel összevonva „zöldterületi közpark” lehetne, és a 
parkoló részt is egy önálló helyrajzi számmal le lehetne választani. A nyitott parkolót meg lehet 
osztani és dönteni arról, hogy ki hogyan használja.  

Szabó Csaba: Kérdése, hogy az 1-es, 2-es, 3-as területek egyben lennének leválasztva? 

Bertáné Tarjányi Judit: Az 1-es külön, a 2-es és 3-as összevontan lenne leválasztva.  

Nagy Károly: A hosszú távú bérbeadást jól elő kell készíteni, az 50 évet nagyon hosszú időnek tartja. 
Kétértelmű dolgok ne maradjanak rendezetlenül, ez fontos. Kérdés, hogy mindenképp 50 évre szeretné 
az önkormányzat hasznosításra átadni, mert ez nagyon hosszú idő. 

Szabó Csaba: Felkéri Popele Julianna Beruházási osztályvezetőt, hogy ismertesse a hasznosítás 
hátterét. 

Popele Julianna: A Képviselő-testület korábban kiírt egy pályázatot, és azt Hetényi Péter nyerte meg, 
akivel már voltak egyeztetések.  

Kovacsik Tamás: Az előző ciklusban a bizottság tárgyalta ezt a témát. Az első tervezet az volt, hogy 
20 évre adja bérbe az önkormányzat, ennek a bérleti díját egyben fizeti majd meg a pályázó és ezután 
az önkormányzati tulajdont újra bérbe veheti. Hasonlóan lenne megkötve a szerződés, mint a Kossuth 
téri cukrászda esetében. Hetényi Péter adott be pályázatot, de még a részleteken dolgoznak, kétszer 20 
évről volt szó régebben az időtartamot illetően. A bizottságnak most arról kell dönteni, hogy azok a 
területek kerüljenek leválasztásra, amit az önkormányzat tud hasznosítani és a pályázó sem tart rá 
igényt.  

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a területek leválasztásával kiegészített 
határozati javaslatról.  

 



   

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

76/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
címzetes főjegyzőt, hogy rendelje meg a Szakáts-kert felmérését és telekhatárrendezési vázrajzát 
az alábbiak szerint: 

1. A kert telekhatára kerüljön a kerékpárút kert felőli oldalára, a kerékpárút és 
szomszédos 935 helyrajzi számú közterület közötti telekrész kerüljön át 
telekhatárrendezéssel a 935 helyrajzi számú közterülethez, 

2. A Bp-Szob Euro-velo kerékpárút feltüntetendő, 
3. A Búzaszem Általános Iskola  és a kalandpark által használt terület feltüntetendő, 
4. A Kusché – Vécsei utca sarkánál lévő parkoló „nyilvános közparkoló”-ként 

feltüntetendő, 
5. Elpusztult, lebontott épületek törlendőek a vázrajzról, 
6. A Tompa utca felőli telekrész kapjon önálló helyrajzi számot, beépítetlen terület legyen a 

megnevezése, (a vázlat 1-es jelölt terület) 
7.  A mélyfekvésű, pataktól délre eső közművekkel nem ellátott terület: 

a) a szomszédos területhez csatolandó  
         b) önálló telekként kerüljön fel, mint közterület, 

8. A patakok, tavak, források, hidak, szintvonalak feltüntetendők. 
  

A bizottság javasolja a Főépítész előterjesztéséhez csatolt, 4. oldalon lévő vázlat szerint 2-es és 3-
as számmal jelölt területek önálló helyrajzi szám alá kerülését, és „közpark”-ként való 
megjelölését.  

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

2. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 

• Hlavács Ildikó (2131 Göd, Szabadságharcosok u. 2.) kérelme 

Jakab Júlia: A József Attila Művelődési Házzal szemben található virágüzletnél lévő fákról nagyobb 
gallyak estek le, melyek megrongálták a Pesti úton a kerítést. A két fát már régóta próbálták menteni, 
de nem lenne már megfelelő megoldás az állandó gallyazás. Sajnos a fák megérettek a kivágásra, a 
fapótlást ősszel javasolja. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

77/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól 
a Szabadságharcosok u. 2. sz. ingatlan Pesti úti oldalán 2 db fa kivágását, és a fák pótlását.  
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 

 



   

Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 

• Mocsinka Péter (2131 Göd, Babits M. u. 41.) kérelme 

Jakab Júlia: A kérelmezőn kívül még öt ingatlan tulajdonosa kérte a házaik előtti hársfák gallyazását, 
sok rajtuk a száraz ág, a parkoló autókra és emberekre is veszélyesek. Gallyazást javasol. 

Szász-Vadász Endre: Miért nem intézik ezt a tulajdonosok, ha már öten összefognak, akkor 
elvégeztethetik a gallyazást saját költségükön. 

Jakab Júlia: A fakivágás engedélyhez kötött. Arról dönthet a bizottság, hogy a kérelmezők csináltassák 
meg, de ez anyagilag jelentős összeg. 

Szabó Csaba: A szakszerű gallyazás is fontos tényező. 

Jakab Júlia: A bizottság szabadon dönthet.  

Balogh György: Mindenhol egységesnek kell lenni, ha az egyik helyszínen az önkormányzat vállalja, 
akkor a többi helyszínen is úgy kell eljárni véleménye szerint.  

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a nagyobb fák gallyazását az önkormányzat végeztesse el, a kisebb 
gallyazásokat végezheti a lakosság is a továbbiakban. Most a konkrét esetről és határozati javaslatról 
kéri a szavazást. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

78/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2131 Göd, Babits M. u 40-41. és a Tóth Árpád u. 13. szám előtti hársfák visszavágását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

Jakab Júlia: Részletes közterületi terv készítése van folyamatban, ahol le van írva, hogy a fő- és 
mellékutcákban hogyan legyen a közterület megfelelően karbantartva. 

Szász-Vadász Endre: A járdák és a tulajdonosok által kialakított területek nagyon eltérőek, erre 
valamiféle egységes koncepció kidolgozására volna szükség.  

Nagy károly: Arra is szükség lenne, hogy szabályozzák a járdák szintjeit, és a lépcsők megszüntetését. 

Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-ben rögzítve volt és lesz is a járdákra vonatkozó szabályozás és 
szintegyesítés. 

Popele Julianna: Az OTÉK szabályozza pontosan a járdák szélességét. Gödön ahol lehetséges, ott 1,5 
méteres a járda. Van még feladat bőven a megfelelő járdaszakaszok kialakításával. A HÉSZ-ben 
kellene ezt pontosan rögzíteni majd.  

Csányi József tag megérkezett.  



   

• Dunakeszi rendőrkapitányság jelzése a közvilágításról 

Jakab Júlia: A rendőrkapitányság jelezte, hogy növényzet több helyen benőtte a lámpatesteket, ezáltal 
a közvilágítás nem megfelelő. Az előterjesztésben felsorolt helyszíneken kérik a gallyazást. Javasolja, 
hogy a listát egészítsük ki a Pázmány utca és Tompa utca kereszteződésében lévő lámpatest körüli 
gallyazással is.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

79/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól  

- Jósika és Attila u. kereszteződésnél 

- Deák és Kálmán u. kereszteződésnél 

- Dobó István u. 5. sz. előtt 

- Béke u. 52. sz. előtt 

- Béke és Móricz Zsigmond u. kereszteződésnél 

- Alagút és Sajó u. kereszteződésnél 

- Pázmány utca és Tompa utca kereszteződésnél 

 
az utcai közvilágítást akadályozó ágak visszavágását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 

• Meszlényiné Szőke Gabriella (2131 Göd, Hernád köz 1.) 

Jakab Júlia: Az ingatlan sarkánál lévő veszélyes állapotú csavartfűz kivágását kéri, és a másik 
csavartfűz gallyazását, mert az ELMŰ vezetékbe nőtt és a közlekedést is zavarja.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

80/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Hernád köz 1. előtt 1 db csavartfűz kivágását és 1 db csavartfűz visszavágását. 
 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 

 

• Farkas Csaba (2132 Göd, Gizella u. 4.) kérelme 



   

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti fa kivágását kéri, mert korhadt és veszélyezteti a házat és 
vihar esetén a vezetékeket is. A fa rossz állapotban van és valóban az ELMŰ vezetékekbe is belóg. A 
kérelmező az önkormányzattól kéri a fa kivágását és a pótlást vállalja. Bemutatja a képeket és a 
kérelmet indokoltnak tartja.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

81/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd  Város  Önkormányzatának  Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  felkéri  a 
környezetvédelmi  előadót, hogy  rendelje meg  az önkormányzattal  szerződött  vállalkozótól  2132 
Göd, Gizella u 4. előtt található fa kivágását. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 

 

• Radványi-Nagy András (2131 Göd, Gárdonyi G. u. 1/A.) kérelme 

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt lévő elszáradt akácfa kivágását kéri az önkormányzattól. 
Az akácfa rossz állapotban van, már a vihar is letört belőle egy darabot. A kivágást javasolja. A fa 
rézsűben van, kérdés, hogy pótlást javasol a bizottság, Ő nem javasolja. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

82/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd  Város  Önkormányzatának  Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  felkéri  a 
környezetvédelmi  előadót, hogy  rendelje meg  az önkormányzattal  szerződött  vállalkozótól  2131 
Göd, Gárdonyi G. u. 1. sz. előtti akácfa kivágását. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 

• Velinsky Tamás (2132 Göd, Árokparti fasor 8.) kérelme 

 Jakab Júlia: A kérelmező azért kéri a fa kivágását, mert az Inviteles póznára ránőtt és vihar esetén már 
kétszer megszakadt a szolgáltatás. Visszavágást és nem kivágást javasol, mert a fa egészséges.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

83/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd Árokparti fasor 8. előtti fa ágainak visszavágását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 



   

Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 

• Dr. Kishonti László (2132 Göd, Kálmán u. 29.) kérelme 

Jakab Júlia: A kérelmező jelezte, hogy a Kálmán utcában több helyen a fák veszélyesen benőttek az 
elektromos vezetékekbe. A Kálmán utcában szigeteletlenek a vezetékek, valóban végig kellene menni 
és átnézni a fákat a Reform csarnoktól a következő utcáig.   

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

84/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a 
környezetvédelmi előadót, hogy mérje fel a Kálmán utcában az ELMŰ vezetékbe nőtt fákat és 
rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a fák gallyazását.  

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

• JAMH igazgató kérése 

Jakab Júlia: Szabó Imréné a József Attila Művelődési Ház igazgatója kérte a JAMH előtti 
gesztenyefák kivágását, mert kiszáradtak. A 3 db kiszáradt gesztenye fát már többször próbálták 
kivágatni, de a JAMH dolgozói mindig bíztak a fák életben maradásában, ezért kérelmükre nem lettek 
kivágva. Most a fakivágást el kell végezni, a gyökereket is ki kellene venni, és kisebb fákat ültetni a 
helyükre. Kérése, hogy erre a határidő 2016. március 31. legyen, mert a térburkolatot is helyre kell 
állítani.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

85/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2131 Göd, Pesti út 72. sz. (JAMH) előtt 3 db vadgesztenyefa kivágását.  

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 

• Balatoni Györgyi (2132 Göd, Deák Ferenc utca 109.) kérelme 

Jakab Júlia: A kérelmező a fák gallyazását kéri a Deák Ferenc utca 128. sz. előtti ingatlannál, mert 
azok erősen belenőttek az útra. Javasolja a fák gallyazását.  

 

 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 



   

86/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd, Deák F. u. 128. sz. ingatlan előtti fák gallyazását.  

Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015. 
 

• Bajkó Lajos (2132 Göd, Szeder u. 14.) kérelme 

Szabó Csaba: Az Ő körzetében lakó kérelméről van szó, aki azt szeretné, ha a telkén lévő hulladékok 
elszállításához az önkormányzat nyújtson segítséget. A konténer kihelyezéséhez kéri a bizottság 
hozzájárulását. Helyszíni szemlét javasol.  

Jakab Júlia: Először a helyszíni szemlét javasolja, ezt követően a felszólító határozatot, majd szükség 
esetén a konténer megrendelését. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

87/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd  Város  Önkormányzatának  Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  felkéri  a 
környezetvédelmi  előadót,  hogy  ‐  amennyiben  a  helyszíni  szemlét  követő  ügyintézés  során 
szükséges ‐ rendelje meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól a 2132 Göd, Szeder u. 14. számú 
ingatlanról 6 m3 vegyes hulladék elszállítását. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
 

• Rákóczi úti Bölcsőde udvarán lévő fa 

Jakab Júlia: A vasút felőli részről az ágak benyúlnak és törnek, veszélyesek a gyerekekre, ezért kérik a 
közterületen lévő fák gallyazását. Ugyanitt a bölcsőde udvarán található egy csavartfűz, mely erősen 
sérült állapotban van, javasolja ennek a kivágását. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

88/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd  Város  Önkormányzatának  Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  felkéri  a 
környezetvédelmi  előadót,  hogy  rendelje  meg  az  önkormányzattal  szerződött  vállalkozótól  a 
Rákóczi utcai Bölcsőde területén 1 db csavartfűz kivágását, illetve a vasút felőli kerítésnél a nyárfák 
visszavágását. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 



   

 

• Németh László Általános Iskola udvarán lévő fák  

Balogh György: A Németh László Általános Iskola pályázik az ÖKO iskola megjelölésre. A 
pályázatot hamarosan be kell adniuk, az udvarról készült tervrajzzal együtt, ezért kérik a sürgős 
intézkedést. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

89/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól 1 db 
kiszáradt fa kivágását és 2 db vadgesztenyefa visszavágását a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola udvarán. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 

• A Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályának kérelme 

Jakab Júlia: A hivatal beruházási ügyintézője, Almási Gábor jelezte, hogy a Deák Ferenc utcában 
csapadékvíz elvezető rendszer épül. Az építés nyomvonalába esik, egy kb. 20 cm-es átmérőjű hársfa, 
nem lehet megkerülni. Tulajdonosi hozzájárulást kérnek a fakivágáshoz, a fát ők vágatják ki.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

90/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi 
hozzájárulást ad a Deák Ferenc utcában, a csapadékvíz elvezető árok nyomvonalában lévő 
hársfa kivágásához. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 

Kovacsik Tamás: A Kossuth téren a református templom előtti japán akácfát a vihar kettétörte. Ez már 
csak egy fél fa, aminek javasolja a mielőbbi kivágását a balesetveszély miatt. A fapótlást a 
reformátusok elvégzik. 

 

 

 

 



   

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

91/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Kossuth téren, a református templom előtti kettétört japán akácfa kivágását. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

Szabó Csaba: A bizottsági ülés elején Gulyás Ádám jelezte, hogy két buszmegállónál lenne szükséges 
a gallyazás, az egyik a Kincsem parkkal szemben, a másik a Jávorka utcai (Szigetmonostor rév 
átkelőhely) Pest felé vezető oldalon lévő buszmegállónál. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak erről is. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

92/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Kincsem parkkal szemben, a Vác felé haladó busz megállójában és a Budapest irányában 
haladó, Jávorka utcai (Szigetmonostori rév megálló) buszmegállónál lévő fák gallyazását.  

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2015 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

3. napirendi pont: Egyebek 

• Gyalogos átkelőhely újrafestése 

Balogh György: Elmondja, hogy az Ifjúság-közben a gyalogos átkelő felfestésekre a TESZ felkészült, 
a festéket megvették, és a munkákat hamarosan elvégzik.  

• Meghibásodott vízelvezető csatorna rács 

Csányi József: A múlt héten a Pennynél lévő gyógyszertárnál ráhajtott a vízelvezető rácsra egy autó. A 
rács felhajlott és az autóban kárt okozott. Kártérítési igénnyel fordul az autó tulajdonosa az 
önkormányzat felé. Kéri a rács megjavítását a hivataltól. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

93/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy intézkedjen az Életfa Patika előtti 
közterületen található, megrongálódott vízelvezető csatornarács megjavíttatásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 



   

 

• Kastély Központi Óvoda Fácán tagegységénél forgalomlassítók létesítése 

Kovacsik Tamás: Az előterjesztésre reagálva javasolja az óvoda két bejáratánál a lassítók elhelyezését.  
Véleménye szerint fontos lenne a megállni tilos tábla kihelyezése a Rákóczi úton az óvoda elé a 
parkolók után.  

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a Beruházási Osztály mérje fel a forgalomlassítók kihelyezésének 
lehetőségét is.  Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

94/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy mérje fel a Fácán Óvoda előtt a Rákóczi úton és 
a Szent István utcai bejáratnál a forgalomlassítók elhelyezésének lehetőségét, továbbá a Rákóczi 
úton a parkolók utáni útszakaszon helyezzék ki a megállni tilos táblát a balesetveszély 
megelőzése érdekében.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 

 

• 2016. évre vonatkozó költségvetési igény 

Csányi József: Az autók közlekedésének lassítására voltak már korábban tervek. Az állomás 
épületénél parkosítást is terveztek, a tervek meg vannak, de az óvoda építése miatt ez nem valósult 
még meg. Kéri, hogy jövő évi költségvetésbe ezt terveztesse be a Beruházási Osztály. 

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

95/2015.(IX.15.) sz. VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a Fácán Óvodával szemben, a Göd vasúti 
megálló épülete előtti parkosítás és parkolók létesítésének költségét a 2016. évi költségvetésbe 
terveztesse be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 

• Tájékoztatás a HÉSZ-ről 

Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ jelenlegi helyzetéről rövid tájékoztatást ad, és kéri, hogy a bizottság 
tegyen javaslatot az Ady Endre utca és a Kálmán utca előkertjeire vonatkozóan.  

 

 



   

Szabó Csaba: A tagok e-mailben vagy személyesen jelezzék javaslatukat a főépítésznek. 

Ezután megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 kmf. 

 

 

Csányi József                                        Szabó Csaba  
jegyzőkönyv hitelesítő               VKB elnök 

 


