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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. 
szeptember 13-án 09:00-kor kezdődő, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal 
nagytermében. 
 
Időpont: 2016. szeptember 13. 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 Szekeres Máté, igazoltan van távol. Csányi 
József és Lenkei György másik bizottságban ülésezik. Csányi József hiányzása miatt 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Mudri József kerül megválasztásra.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napi rendi pontok: 
 

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

2.) Duna köz 2 előtti engedély nélküli fairtás 
Előterjesztő: Jakab Júlia, környezetvédelmi ügyintéző 

 
3.) Önkormányzatok a fenntartható jövőért – támogatási kérelem 

Előterjesztő: Jakab Júlia, környezetvédelmi ügyintéző 
 

4.) Gödi gyalogátkelőhelyek biztonságossá tétele 
Beruházási osztály tájékoztatása 
 

5.) Egyebek 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre  

- Erzsébet liget utcai parkolás 

- Lenkey utcai és Széchenyi utcai árkok 

- Település tisztaság 

Előterjesztő: Szabó Árpád  

Bócsai kereszteződés kérdése  
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Zöldfelületi kérelmek:  
 
Jakab Júlia: Az Elmű kertészeti igények nélkül csak a minimális vágást rendeli meg 
alvállalkozójától. Alvállalkozó részéről kaptunk egy ajánlatot. Plusz összegért vállalja, hogy 
kertészeti szempontokat figyelembe véve végezze a munkálatokat. Javaslom tárgyaljunk az 
alvállalkozóval, mert 60 km-nyi útszakaszról van szó. Nemeskéri temetőnél gyűjtenék össze 
és kerülne ledarálásra, amit el is szállítanának. Szeretném, ha megszavazná a testület.  
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a tájékoztatást és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

85/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 
tájékoztatást és egyben felkéri a polgármestert és alpolgármestert, hogy tárgyaljon az 
ELMŰ által megbízott alvállalkozóval.  
 

Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Markó József, polgármester 
Simon Tamás, alpolgármester 

 
 

1.  Nemeskéri-Kiss Miklós út 3. előtti zöldjuhar fa gallyazása 
 
Jakab Júlia: Ingatlan előtti zöldjuhar ágai belenőttek a vezetékbe, ennek oldalhajtásainak 
levágását kérelmezi az ingatlan tulajdonos. Javaslom a kérelem elfogadását. 
  
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal támogatja a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

86/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd Nemeskéri-Kiss Miklós út 3. előtti zöldjuhar oldalhajtásainak 
eltávolítását. 
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
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2. Lázár Vilmos u. 2. szám ingatlan előtti diófa kivágása 

 

Jakab Júlia: Ingatlan előtti diófa kivágásának engedélyezését kéri a tulajdonos, mert a 

tervezett kapubejáróban van. Eléggé elszáradt, rossz állapotban van, így támogatom a fa 

kivágását. Kérem a bizottságot, hogy engedélyezze a fa kivágását.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal támogatja a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

87/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd, Lázár Vilmos u. 2. szám előtti diófa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 

3. Pozsonyi u. 46. szám előtti diófa gallyazása. 

 

Jakab Júlia: Az ingatlan előtt lévő diófa űrszelvénybe érő részeinek levágását kéri a 

tulajdonos, mert a kukásautó nem tud elhaladni a fától. Keskeny utca, nem tud elmenni 

kukásautó. A diófa vezetékbe lóg, kérem a bizottságot, fogadja el a kérelmet.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

88/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd Pozsonyi u. 46. szám előtti diófa gallyazását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
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4. Pesti út 67. szám előtti fa kivágása 

 

Jakab Júlia: Ingatlan tulajdonosa kérelmezi az ingatlana előtt lévő részlegesen elszáradt fa 

kivágást, mert az alatta elhaladó gyalogosokat veszélyezteti. Kérem a bizottságtól a kérelem 

elfogadását. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

89/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd Pesti út 67. szám előtti fa kivágását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
 

 

5. Kincsem u. 7. szám előtti selyemakác kivágása 

 

Jakab Júlia: Kérelmező azt mondja saját maga ültette a fát, most szeretné kivágni, mert a fa 

gyökere felemelte a járdát. A fát károsító is megtámadta, javaslom a fa kivágásának 

engedélyezését. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

90/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2131 Göd, Kincsem u. 7. szám előtti selyemakác kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 
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6. Csokonai u. 16. szám előtti diófa gallyazása 

 

Az ingatlana előtti diófa gallyazását kéri tulajdonos, mivel az ágak vihar esetén veszélyeztetik 

a villamos vezetéket. Indokolt a gallyazás, javaslom a kérelem elfogadását. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

91/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd Csokonai u. 16. szám előtti diófa gallyazását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
 

 

7. Kolozsvári u. 8. szám előtti gallyazás 

 

Jakab Júlia: Az ingatlan előtt lévő fekete diófa és korai juharfa gallyazását kéri ingatlan 

tulajdonosa, mert azok elektromos vezetékbe nőttek. Javaslom a fák gallyazását. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

92/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd Kolozsvári u. 8. szám előtti fák gallyazását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
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8. Teleki Pál u. 2. szám előtti szivarfák kivágása 

 

Ingatlan tulajdonos kérelmezi az ingatlan előtti 2 db szivarfa közül az egyik kivágását. A 

kivágott fa pótlását vállalja.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

93/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat   
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd Teleki Pál u. 2. szám előtti szivarfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.  
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 
 
9. Őszapó u. 114. szám előtti akácfa kivágása 

 

Az ingatlan tulajdonos egy vadhajtásból nőtt akácfát szeretne kivágni és vállalja pótlását.. Az 

akácfa gyökere megrongálta a viakolor burkolatot, az ágai veszélyeztetik az elektromos 

bekötést. Javaslom a kérelem elfogadását.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

94/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd Őszapó u. 114. szám előtti akácfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.  
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 
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10. Pesti út 107. szám előtti fűzfa kivágása 

 

Ingatlan előtt álló kiszáradt fűzfa kivágását kérelmezi lakó. Abszolút indokolt a fa kivágása, 

kérem a bizottságtól a kérelem elfogadását. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

95/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd Pesti út 107. szám előtti fűzfa kivágását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
 

 
11. Vadvirág u. 9. számmal szembeni diófák gallyazása 

 

Ingatlannal szembeni diófák elektromos vezetékbe nőttek. Szükséges a fák gallyazása. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

96/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd Vadvirág u. 9. szám előtti diófák gallyazását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
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12. Szeder u. 3. szám előtti területrendezés 

 

Jakab Júlia: 2 lakásos ikerházat építenek, az ingatlan előtti kerületet szeretnék rendezetté 

tenni. Koronaalakítást, sövényirtást és egy diófa kivágását szeretnék engedélyeztetni, mert a 

diófa részben elszáradt és akadályozza is a gépkocsibejáró kialakítását. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

97/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd Szeder u. 3. szám előtti diófa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

13. Sződi u. 35/ b. – patakparton álló fűzfa gallyazását kérik 

 

Jakab Júlia: Sződi utcában ingatlan előtt a patakparton áll egy fűzfa. Gödöllő és Vác Vízi 

közmű Társulat vezetője, Óvári László kéri, vezeték alá vágjuk vissza, mert nincs hozzá 

eszköze. 

  

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

98/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd Sződi u. 35/b szám előtti fűzfa gallyazását.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
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14. 6951/16 – kertészeti terv elfogadása 

 

Jakab Júlia: Előterjesztésben elírás történt a helyrajzi szám helyesen 6951/16. A beadott 

kertészeti terv biztosítja a zöld növényzetet.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

99/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 
6951/16 hrsz-ra benyújtott kertészeti tervet.  
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 

15. Bornemissza u. 4 – kertészeti terv elfogadása 

 

Jakab Júlia: A beadott kertészeti terv biztosítja a zöld növényzetet.  

 
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

100/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 
2132 Göd Bornemissza 4. számra benyújtott kertészeti tervet.  
 
Határidő:  2017. április 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

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

 

Szabó Csaba: Megérkezett Dr. Pintér György alpolgármester és Dr. Szinay József címzetes 

főjegyző. Köszöntjük őket.  

 

Megérkezett Csányi József és Lenkei György 

 

 



 - 10 - 

Önkormányzatok a fenntartható jövőért – támogatási kérelem: 
 

Jakab Júlia: 2016. szeptember 18-án egyedülálló kezdeményezést indítunk útjára a mobilitási 

hét keretében. A kezdeményezés ötletgazdái magánemberek. A felhívás célja minél 

szélesebb körbe megismertetni és eljuttatni a környezettudatos életmód lehetőségeit. A 

felhívásban részt vevő települések: Göd, Dunakeszi, Budapest IV., Budapest XV., Budapest 

XVI. Kerülete. Tartalmas programsorozatot sikerült megszervezni. A felhíváshoz társul egy 

zászló, ami a környezettudatosságot és az összefogást jelképezi. A zászló mellé minden 

polgármester egy szalagot köt, mely jelképezi települését. A zászló és a felhívás sárkányhajón 

és kerékpárral jut el az egyes települések találkozási pontjaira. Szeretnénk elérni, hogy 

lakosok is mellé tegyék vállalásaikat. A kezdeményezés gödi elindításához és a 

megvalósításhoz szeretnének támogatást kérni a bizottságtól 40.000.- Ft keret erejéig.  

 
A bizottság egyhangú 8 „igen” szavazattal támogatja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

101/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja az 
Összefogás egy élhetőbb jövőért mozgalmat és a mozgalom 2016. évi elindításához 40.000 
Ft-ot biztosít saját keretéből a Gödi Polgárőrség számára. 
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 

Forrás:  VKB 2016. évi kerete 

 

Duna köz 2 előtti engedély nélküli fairtás: 
 

Jakab Júlia: Bejött egy lakos és elmondta, hogy mit szeretne az ingatlana előtt. Elmondtam, 

hogy ehhez nem fog kapni engedélyt, mert a házával együtt belecsúszik a Dunába, de ha csak 

gallyazást csinál, akkor is lesz lelátása a Dunára. Akkor úgy gondoltam ez megfelelő 

kompromisszum lesz. Úgy is váltunk el, hogy ebbe beleegyezett, minden rendben lesz. Ehhez 

képest nem ez történt. Lakossági bejelentés érkezett fairtásról. Nem állapítható meg 

mennyit vágott ki, mivel nehezen elérhető és nagy mennyiségű zöld hulladék van a 

helyszínen. Dr. Kármán Gáborral azt beszéltük, hogy végzésben kérjük a tulajdonost, 

távolítsa el a zöldhulladékot. Van olyan bejelentés, mely szerint 8 fa van kivágva. 

Zöldhulladék eltávolítása után tudjuk megállapítani mennyi fát vágott ki és tudjuk kötelezni a 

helyreállításra. Illetve Jegyzői döntés szükséges. 
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Dr. Szinay József: Annyival kiegészíteném, hogy fakivágás után valaki arra sétált és rendőrt 

hívott. Rendőrségi feljelentés történt. Rendőrség 9 fa kivágása miatt indított eljárást. 

Kárérték 50.000.- Ft-ot meghaladja, ezért magas pénzbírságra számíthat. Mi sem tudunk 

eltekinteni a bírságtól és pótoltatni kell vele idősebb fák ültetésével.  

 

(Dr. Szinay József és Lenkei György távozik.) 

 

Egyebek 

 

Szabó Csaba: Méhek ügyében sikerült intézni valamit? 

 

Jakab Júlia: Nem tudtam előrébb jutni. Jogi szabályozás nem teszi elérhetővé, hogy kitiltsuk.  

 

Szabó Csaba: Dunakeszi felől, a volt kertészet területén kaptárt, méhcsaládot telepítettek. 

Lakosság jelezte, hogy többeket megcsíptek. Tegnap kint voltam és valóban nem szerencsés 

helyen vannak. Jakab Júliát megkértem nézzen utána, milyen lehetőségeink vannak ennek 

korlátozására. Mivel jogi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat korlátozza 

méhek elhelyezését, úgy tűnik nehézségekbe fogunk ütközni.  

 

Jakab Júlia: Önkormányzat beruházási osztályvezetője észlelte, hogy önkormányzati 

területen idegen személy talajszondás fúrást végez. Helyszíni szemle történt, dr. Nagy Atilla 

aljegyző az ügygazda. A helyszíni szemle felderítette, hogy szomszéd ingatlan tulajdonosa 

végezteti a fúrást, aki vételi ajánlatot nyújtott be a területre, de ez még nem került 

elbírálásra. 

 

Dr. Pintér György: Javaslom, hogy birtokháborítási ügyben a lehető legszigorúbban járjanak 

el és a következő ülésen tárgyaljuk újra.  

 

A bizottság egyhangú 7 „igen” szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
102/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 

 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága kéri dr. Szinay 
József címzetes főjegyző intézkedését, hogy a Huzella Tivadar utcában történt talajszondás 
fúrás ügyében a lehető legszigorúbban járjanak el és ennek eredményéről írásban 
tájékoztassák a bizottság elnökét.  
 
Határidő:  2016. október 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
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Szabó Csaba: Lenkei György képviselő kérelme, hogy a Vasvári és Bischoff utca sarkán 

figyelemfelkeltő táblát helyezzenek ki. Ennek ügye már folyamatban van. 

 

Csányi József: Aprítógép mikor áll munkába? Másfél hónapja nem működik. A TESZ gépe és ő 

a felelős érte.  

 

Balogh György: Próbaaprítást végeztünk és egy tartókonzol elrepedt. Garanciális épp ma 

reggel jelezték, hogy kész. Újra végzünk egy próbaaprítást és meglátjuk. A héten munkába 

tud állni a gép. Valóban a TESZ gépe, de nincs ember kapacitás rá. Kialakítás alatt van, 

hogyan tud működni.  

 

Szabó Csaba: Lakosság megigényelhet kiszállást, valamilyen formában lehet bérelni? 

 

Balogh György: Azért is kellett a próbaaprítás, hogy lássuk, mennyi üzemanyagot fogyaszt, 

milyen költségekkel számoljunk. Lesznek amortizációs költségek is.  

 

Simon Tamás: Kiadunk pontokat, ahova odaviszik a gallyakat, vagy megírjuk, mikor megyünk 

az utcába? Melyik folyamat mennyire hatékony? 

 

Jakab Júlia: Van olyan utca, ahol nem fér el.  Megfelelő szárazságúnak is kell lenni. Szállítási 

kapacitás is kell, nem elég az aprítógép.  

 

Simon Tamás: Arra a kis mennyiségre, amire szükséges még van megoldásunk. 

 

Balogh György: 30 köbmétert vittünk el a Huzellából 3 köbméterre tömörítve aprítással. 

Mindenképp költséghatékony. 

 

Szabó Csaba: Szeretném, hogy a városi zebrák felülvizsgálati eredménye bekerüljön a 

bizottság elé. Arról szavaznánk, hogy a beruházási és városüzemeltetési osztály a következő 

ülésen tájékoztasson a vizsgálat eredményéről. 

 
A bizottság egyhangú 7 „igen” szavazattal támogatja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 

103/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy következő ülésen tájékoztassa a 
bizottságot a városi zebrák felülvizsgálatáról. 
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  



 - 13 - 

Csányi József: Közterületi parkolókat és vízelvezetéseket ellenőrizni kell, mert meg vannak 

süllyedve és akadályozzák a parkolást. 

 

A bizottság egyhangú 7 „igen” szavazattal támogatja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

104/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy mérje fel a parkolóknál található 
vízösszefolyók állapotát és újbóli fixálási, javítási munkákat végezze el. 
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 

Balogh György: Terek tisztaságával kapcsolatban határozzuk meg kinek mi a feladata. Nem 

lehet tudni melyik feladat, terület kihez tartozik, hogy tudjunk tervezni TESZ-nél is és 

önkormányzatnál is.  

 

Dr. Szinay József: Probléma, hogy szerződésben nincs benne konkrét feladat felsorolás. Jövő 

héten megtörténik ennek a szerződésnek az újragondolása. Szinte minden nap érkezik 

bejelentés. Igaz, hogy a MÁV területe, de hiába keressük a MÁV-ot, szólítjuk fel. A lakosság 

minket szid, ha szemetes az állomás. Megoldás kell ezekre a problémákra. Mostanra 

eljutottunk odáig, hogy a frekventált helyeken hetente többször kell üríteni a kukákat.  

 

Dr. Pintér György: Amikor Csányi József kezdeményezte a kukák kihelyezését nagyon 

örültem, de ezeket karban kell tartani, üríteni, fertőtleníteni. Ennek a költsége a városra 

hárul. Végig kellene gondolni, be kell tervezni ezeket a költségeket a költségvetésbe. 

Nemcsak a létrehozásával, de az üzemeltetési költségeivel is kell számolni. Javaslom jövő év 

elején vegyük elő a témát.  

 

Szabó Csaba felkéri Balogh Györgyöt, hogy írja össze konkrétan mire nincs megoldás, hogy az 

alapján át lehessen beszélni. 

 

Balogh György: Az új temetőgondnokkal kapcsolatban néztük, hogy nagy átalakításra lenne 

szükség a temetői rendben. Kérem a bizottságot, hogy következő ülésre hozza el javaslatait, 

hogy érdemben tudjunk beszélni. Kifejezetten temető működtetésével kapcsolatos 

szabályokra gondolok. 
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Dr. Pintér György: Mindenképp kerüljön bele exhumálás folyamata, hova kerülnek a kiásott 

csontok. Korábban megszavazott döntések megvalósultak? Tulajdont érintő döntéseket 

képviseletnek jóvá kell hagyni. Temető kialakításának tervét szintén jóvá kell hagyatni.  

 

Balogh György: Második urnafal még nem készült el. Elvi rendezési terv készült a temetőre. 

Kijelöltük a kripták területét, urnafal helyét. 

 

Balogh György: Közintézmények indulásakor áldatlan állapot van, mintha kommunikáció el 

lenne akadva a rendőrséggel. Javaslom, hívjuk meg a rendőrséget. Nem kellene minden nap 

odaállni, járőr feladat legyen, hogy ott elmegy rendőr, hogy hosszútávon fenntartható legyen 

a rend.  

 

Szász-Vadász Endre: Oázisban nagyon nehéz a parkolás. Egyre többen költöznek oda. Egyik 

lakó jelezte, hogy keresztben állnak az autók. Kimentünk közterület felügyelettel, lefotóztuk 

és írtunk egy levelet, amit szeretnénk a lakóknak kiküldeni. Szeretném jelezni, hogy ez a 

probléma sűrűsödni fog. Szeretném kérni a bizottság álláspontját a levéllel kapcsolatban. 

 

Szabó Csaba: Javaslom a hivatkozott KRESZ szabály feltüntetését a hátoldalon.  

 

Jakab Júlia: dr. Nagy Atillával értek egyet, a szabályokat be kell tartatni.  

 

Csányi József: Egyetértek, azért van a közterület felügyelő, hogy rendet tartson a 

közterületen. Rá kell bízni a közterület felügyelőkre. 

 

Szász-Vadász Endre: Abban a körzetben meg kell oldani a parkolást. Szükség esetén mentő, 

tűzoltó nem tud bemenni. Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság részére 

benyújtok előterjesztést, hogy rendőrséggel együttműködve megoldást találjunk erre is és a 

Bornemissza utcai építkezés miatt az Öregfutó utcában megnőtt forgalom korlátozására is.  

 

Szász-Vadász Endre: Lenkey utcában jelenleg is áll a víz az árokban.  

 

Dr. Pintér György: Ott normál vízelvezető árok van, ahol nem folyik el a víz. Időnként megáll 

benne a víz, ez okozza a kellemetlen szagokat. 

 

Szabó Csaba: Le tudjuk valahova ereszteni?  

 

Dr. Pintér György: Igen, de költséges, át kellene az árkot építeni. Almási Gábornak kellene 

kimenni és felmérni a helyszínt.  

 

 

A bizottság egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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105/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a Lenkey utca 40. szám előtti árok ügyében 
végezzenek felmérést és ennek eredményéről írásban tájékoztassa a bizottság elnökét.  
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök, Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 

Szász-Vadász Endre: Széchenyi utca 83-85 előtt áll a víz az árokban, lakók kérése, hogy 

próbáljunk az elvezetésre megoldást találni.   

 

A bizottság egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

106/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a Széchenyi utca 83-85 előtti árok ügyében 
végezzenek felmérést és ennek eredményéről írásban tájékoztassa a bizottság elnökét.  
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök, Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 

Szabó Árpád: Bócsa előtti hármas kereszteződésbe kikerültek forgalomlassító táblák, de nem 

tartja be senki, illetve beláthatatlan és balesetveszélyes a kereszteződés.  

 

A bizottság egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

107/2016. (IX. 13.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága kéri dr. Szinay 
József címzetes főjegyző intézkedését, hogy vizsgálják felül a Bócsa előtti hármas 
kereszteződés beláthatóságát és ennek eredményéről írásban tájékoztassa a bizottság 
elnökét.  
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök, Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 

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

 

 

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

      Szabó Csaba      Mudri József 

        VKB elnök             képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

k.m.f. 


