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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. június 15-
én 09:00-kor kezdődői, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2016. június 15. 09:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: VKB soron következő ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Mudri József képviselő 

 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Távolmaradását előzetesen jelezte Csányi József, Lenkey György és Szabó Áprád. 
Mindhárman hivatalosan vannak távol. Balogh György igazolatlanul hiányzik. Csányi József 
hiányzása miatt jegyzőkönyv hitelesítőnek Mudri József kerül megválasztásra. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napi rendi pontok: 
 

1.) Egyebek 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  

- Bozóky Gyula alapítvány támogatási kérelme. 

Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök 

- Csángó gyerekek táboroztatása 

Előterjesztő: Szekeres Máté  

- Csíz u.-i „Göd vége” tábla áthelyezése 

2.) Zöldfelületi kérelmek 
Előterjesztő: Jakab Júlia, környezetvédelmi ügyintéző 
 

 
Dr. Pintér György: A Bozóky Gyula Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be Göd Város 

Önkormányzata felé. A templom körüli terület egyházi terület, ami folyamatosan szépen 

karbantartott. Tavalyi aszályos évben tönkre mentek a zöldterületek. Az összeget elszáradt növények 

pótlására, szárazság elleni védekezésre mulcs felhasználásával, valamint növények ápolására 

szeretnék fordítani. A teljes költség 400.000 Ft, ebből 200.000-et kérnek.  Mivel a támogatási összeg 

felhasználásának célja városfejlesztési és környezetvédelmi jellegű így kérem a Tisztelt Bizottság 

jóváhagyását és a kérelem elfogadását.  

Szabó Csaba: Olvastam a kérelmet. Úgy gondolom, mivel alapítványról van szó, akiknek vannak 

befolyó bevételeik. Javasom 150.000 Ft támogatási összeg elfogadását.  
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A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a támogatási kérelmet, és az alábbi 

határozatot hozza: 

73/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Bozóky Gyula 
Alapítványt (képviseli: Veres Mihály elnök, adószáma: 18710034-1-13; bankszámlaszáma: 
64700069-10025080) 150.000 Ft összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezet: 2016. évi költségvetésben VKB pénzügyi kerete 
 
Határidő:  azonnal 
 
Felelősök:  dr. Nagy Atilla, aljegyző 
 
 
Szabó Csaba: Tudomásomra jutott, hogy csángó gyerekek érkeznek Gödre, keresztszülői 
látogatásra. Pillanatnyilag nincs keret a táboroztatáshoz. Úgy gondoltam a bizottságunknak 
van kerete és 100.000.- Ft erejéig támogathatnánk, amely az étkezések, belépők, 
útiköltségek, illetve bármely felmerülő költséget fedezne. Kérem, támogassátok az 
előterjesztést. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja az előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

74/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a csángó 
gyerekek gödi táboroztatásához 100.000 Ft-os keretet biztosít a 2016. évi bizottsági 
keretéből. 
 
Fedezet: 2016. évi költségvetésben VKB pénzügyi kerete 
 
Határidő:  azonnal 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 
  Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
 
 
 
Szekeres Máté: Nevelek felé, a Csíz utcánál van egy Göd vége tábla. Nevelek Gödhöz 
csatlakozásával megváltozott a közigazgatási határ, így ez a tábla nem jó helyen van.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Beruházási osztálynak kell jelezni az ilyen jellegű kéréseket. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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75/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási Osztályt, hogy intézkedjen a Csíz utcai „Göd vége” tábla áthelyezésével 
kapcsolatban.  
 
Határidő:  azonnal 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Popele Julianna, Beruházási OV. 
 
 
Zöldfelületi kérelmek:  
 
1. Ady Endre utcában kiszáradt fa. 
 
Szabó Csaba: Ady Endre utcában a családsegítő szolgálat előtt van egy kiszáradt fa, 
szükségszerűvé vált a kivágása. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal támogatja a fa kivágását, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

76/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Ady Endre utca 6. szám előtti kiszáradt fa kivágását. 
 
Határidő:  2016. július 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
 
 
2. Jácint utcai temető Sződliget felé eső határán az akácsarjak kivágása  
 
Sírhely tulajdonosok kérelmezik a Jácint utcai temető Sződliget felé eső határán az 
akácsarjak kivágását. Amint a bemutatott képen is látható esztétikailag sem szép, javaslom a 
fa gallyazását. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozza: 
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77/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Jácint utcai temető É-oldalán lévő akácsarjak eltávolítását.  
 
Határidő:  2016. július 15. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 

 
3. Béke út 58. szám alatti ingatlan tulajdonosának kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan előtti villanypóznát benőtte a növényzet, a tulajdonos kéri az 
eltávolítását. A bemutatott képen is jól látható, hogy nem világít a járdára a lámpa, a fa 
teljesen elfedi a fény útját. Javaslom a fa eltávolítását. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozza: 

78/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Béke utca 58. szám előtti villanyoszlopra nőtt növényzet eltávolítását. 
 
Határidő:  2016. július 15. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 

 
4. Teleki Pál u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonosának kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan előtti növényzet ágai a vezetékbe nőttek. Javaslom a növényzet 
vezetékbe érő részeinek levágását úgy, hogy a lámpa is kiszabaduljon.  
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozza:  

79/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Teleki Pál u. 4. szám előtti fák gallyazását. 
 
Határidő:  2016. július 15. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 
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5. Fábián István 2132 Göd Pálma u. 13. szám alatti lakos kérelme. 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa kérelmezi az ingatlana előtti meggy és cseresznyefa 
kivágását. A lehulló gyümölcs balesetveszélyes a járdán és az úttesten egyaránt. Máshol is 
támogattunk ilyen irányú kérést, kérem a bizottságtól a kérelem elfogadását.   
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

80/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd Pálma u 13. szám előtti meggy és cseresznyefa kivágását, pótlási kötelezettség 
mellett.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 
 
 

6. Pólus lovarda területén kiszáradt, veszélyessé vált fák 
 
Jakab Júlia: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Pólus lovarda területén egy fenyőfa már 
kidőlt, összetörve az ott parkoló személygépkocsit. Felmértük a területet, még 5 fenyőfa 
kivágása vált szükségszerűvé. Veszélyesek a lovakra, emberekre, mindenképp ki kell vágni 
ezeket a fákat. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

 
81/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Pólus lovarda terültén 5 db fenyő eltávolítását. 
 
Határidő:  2016. július 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 
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7. Molnár Péter 2132 Göd Vadvirág u. 31. szám alatti lakos kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa kérelmezi az ingatlana előtt 1 db vérszilva kivágását, 
mivel kaput szeretne nyitni, és a fa útban van. Az ingatlan előtt egész sor vérszilva van, 
melyek közül egyet szeretne eltávolítani. 
 
A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

82/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
Vadvirág u. 31. szám előtti vérszilva kivágását.  
 
Határidő:  2016. július 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök  

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 

 
8. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft kérelme 

 
Jakab Júlia: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a 

kukásautók nem tudnak elmenni a Sajó utcában a Nemeskéri Kúria udvaráról kilógó faágak 

miatt, ezért a kinyúló fák gallyazása szükséges. Ugyanez a nehézség merült fel a Maros u. 2. 

szám előtt is.  

 

A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet, és az alábbi határozatot 
hozza: 

83/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Sajó utcában és a Maros utcában a szemétszállító járműveket akadályozó 
ágak levágását.  
 
Határidő:  2016. július 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök  

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 
 

Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 
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9. Helmes Ferenc, a Pázmány utcai temető üzemeltetőjének kérelme 
 

Jakab Júlia: A Pázmány utcai temetőben leszakadt egy eperfa fele, a temető üzemeltetője 

kérelmezi a fa kivágását. A temetőből több fa ágai is a közúti közlekedést akadályozzák, ezért 

javaslom a parkoló részre kilógó fák gallyazását is.  

 

A bizottság egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet, és az alábbi határozatot 
hozza: 

84/2016. (VI. 15.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Pázmány Péter utcai temetőben 1 db eperfa kivágását, valamint a 
közterületre nyúló ágak levágását. 
 
Határidő:  2016. július 15. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök  

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 

Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 
 

 

 

 

Szabó Csaba: Megköszönöm mindenki munkáját, és ezennel bezárom az ülést. 

 

 

 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

      Szabó Csaba      Mudri József  

        VKB elnök             képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 


