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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának 2016. február 17-i ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Csányi József tag jelezte, hogy késik)
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van. Javasolja az 5.
napirendi pont levételét, mivel hatósági jogkörben a hivatal végzi e témában a levelezést.
Egyebekben az ülés előtt kiosztásra került a parkolás rendjéről szóló rendelet módosításának
javaslata. Szintén az ülés előtt lett kiosztva a 8. napirendi pont előterjesztése.
Kérdése a jelenlévőkhöz, hogy az Egyebek napirendnél szeretnének-e hozzászólni?
Mudri József: Igen, a Fürdő utca- Ipoly utcánál és a Körös utca – Tisza utcánál az aszfalt
erősen megsüllyedt. Ezt a témát szeretné felvetni.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról, a napirendi
pontok és az egyebekben tárgyalandókról.
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását:
1.) Feneketlen-tó - rekultivációs tanulmány bemutatása
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
2.) Tájékoztatás a HÉSZ-ről
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
3.) A bizottság 2015. évi határozatainak végrehajtása
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök
4.) A Közterület-felügyelet 2015. évi beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gergely Közterület-felügyelet vezetője
Dr. Nagy Atilla aljegyző
5.) Kerékpár utak festése
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök
6.) Emléktábla felállításának lehetősége, pályázaton való részvétellel
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök
7.) Zöldfelületi kérelmek
Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
8.) 2016. évi közterületi fakivágásokra beadott pályázat értékelése, elbírálása
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök
(zárt ülés)
9.) Egyebek:
- Parkolás rendelet módosítása
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
- Aszfaltos utak meghibásodása
Előterjesztő: Mudri József képviselő
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Csányi József tag megérkezett.
1. napirendi pont: Feneketlen tó – rekultivációs tanulmány bemutatása
Jakab Júlia: Bemutatja a tavaly nyáron készült fotót a tóról. A tavat körülvevő bűzös szag az
eliszaposodás miatt van. Korábbi bizottsági ülésen már tárgyalta a bizottság, akkor szó volt
arról, hogy milyen közbeavatkozásra lenne szükség. Minél tovább húzódik a munkák
elkezdése, annál magasabbak lesznek a költségek. A szakértő véleménye szerint 3-5 éven
belül a jelenlegi helyzet súlyosbodni fog. Az elhínárosodott rész nincs kipucolva, kiirtva, így
további bomlási folyamatokat indít el, ami sem városképileg, sem környezetileg nem jelent
kikapcsolódást nyújtó helyet. A tó vízmélységét mutatja az ábrán, a 0-50 cm mélység pirossal,
a 4-4,5 méter kékkel van jelölve, ez a legmélyebb pontja a tónak. A nád folyamatosan
terjeszkedik, ami veszi el az oxigéndús vizet a tóból. Ezt a terjeszkedést kellene megállítani.
Ez a munka nem azt jelenti, hogy utána nem kell foglalkozni a tóval. A hidromechanikai
szivattyú segítségével megtisztíthatók a természetes források és 25 évre megoldódna a tó
problémája. A kiszívott iszap nem fog feltorlódni, nem okoz majd problémát, felgyülemlést,
nem fog kicsapódni, kirakódni. A következő ábrán a tó feliszaposodása, az iszap vastagsága
látszódik, ahonnan szükséges lenne az iszapot leszívni, ez szinte a tó teljes területe. Javasolja
a bizottságnak és a testületnek is, hogy gondolkodjanak el ezen. Tavaly 5 mFt lett erre a
költségvetésben elkülönítve, most a 2,8 mFt-ot kellene hozzátenni az eddig testület által
elfogadott összeghez. Ha idén nem kerül a tisztítás kivitelezésre, akkor még nem történik
katasztrófa, de ha néhány évig nem kerül erre sor, akkor a tó elpusztul.
Szabó Csaba: Milyen ütemezésben lehetne elvégezni a tisztítási munkákat?
Jakab Júlia: Folytatni lehet az ügyet egy engedélyezési terv készítésével és annak a
szakhatóságokhoz való eljuttatásával. Október – november – december környékén lehetne a
munkákat elkezdeni, tehát a következő téli időszakban. A legnagyobb tétel a
hidromechanizációs szivattyúzás. A megkötendő szerződésben a fizetési határidőket és a
teljesítéseket pontosan lehet rögzíteni, az ütemezés a részfeladatok felsorolásával
megtörténhet. A jövő évre is át lehet kisebb tételeket csoportosítani.
Simon Tamás: Mennyibe kerülne az engedélyezési terv?
Jakab Júlia: A szivattyúzás összege 0,2 mFt és 3,8-4,2 mFt között van megjelölve. Az
engedélyes terv nettó 200 eFt lenne.
Szabó Csaba: Javasolja az engedélyezési eljárás lefolytatását most.
Jakab Júlia: Ennek határideje van, tehát átgondolt döntést kell hozni.
Popele Julianna: A vízjogi engedélyek 3 évig érvényesek.
Szabó Csaba: A jövő évi költségvetés szűkös lesz, erről vannak információi. A Feneketlen tó
kérdése viszont jó lenne, ha részletekben is, de rendeződne és a tó tisztítása ügyében előre
jutás lenne.
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Simon Tamás: Felmérték az intézmények problémáit, és sajnos a halaszthatatlanul fontos
felújításokat el kell végezni. Három ütemezés van, az egyik a balesetveszélyes, a másik az
állagromlásos, a harmadik a fejlesztéses csoport. Az első kettőt el kell végezni.
Szabó Csaba: A vállalkozónak két részletben lehetne fizetni, ez is megoldás lehetne.
Csányi József: Minden körülmények között, akár két részletben is, de meg kellene oldani a tó
állapotának javítását. Elsőként a környezetet kellene rendbe tenni, a fákat, bokrokat,
gallyazni, nyírni, amik nem kellenek kiirtani.
Jakab Júlia: Az előterjesztésben szereplő összeg csak a nád és a benyúló növényzet vágását
tartalmazza a környező fák gallyazását nem.
Bertáné Tarjányi Judit: Mindenképpen javasolja az engedélyes tervet megcsináltatni. A
kivetített képek is elég riasztóak. Még nem tudni milyen meleg nyár van. A tó rendkívülien
sérülékeny, az alsógödi rész csapadékvize ide folyik bele. Korábban a geodéták felmérték és
észrevették, hogy olajszennyeződés van a tóban. Helyszíni szemlén megállapították, hogy az
olajszennyeződés a Belga Sörház előtti csapadékvíz elvezető rácstól vezetett a tóig.
Kovacsik Tamás: Ez a munka nem megosztható. Vagy egyben, vagy sehogy nem lehet a
feladatokat elvégezni. Az alpolgármester által felsorolt intézményi munkák között volt
állagmegóvás, ez is annak számít. A rekultivációs tanulmány 4. oldalán található egy mondat,
ami nem igaz: „A korábbi időszakban a Bartók Béla utcán lefolyó csapadékvizek a Tóba
ömlöttek, az útpadkában kialakított terelőgát és vízelvezető árok a csapadékvizet a tavon túli
Duna ártéri területre vezeti.” Javasolja ezt a mondatot kitörölni, mert ez nem így van. A
főépítész elmondta, hogy a csapadékvíz 4 utcából folyik be a tóba és szennyezi a vizet.
A melegben a tónak utánpótlásra volt szüksége, még a koszos víz is jól esett a tónak.
Korábban egyetemistákkal szerveztek zagytisztítást. Meleg időjárás esetén a tó megbuggyan,
az ott lakók számára az élet élvezhetetlen lesz. A tó első rekultivációja előtt a sétány
megépítésekor tömték el a forrásokat. A mai napig is szivárog a víz a Bartók Béla utca felőli
még csordogáló forrásból. A szivattyúzás egy jó lépés, de az első rekultivációs munkákkal a
fenékig érnek le. A víz tiszta lesz, de nem érjük el még a forrásokat. A zsilipnek akkor van
értelme, ha egy picit túl tud terhelődni. Eddig a zsilipet homokkal eltömték, mert volt egy ott
élő, aki folyamatosan engedte le a tóból a vizet, hogy minél előbb lefolyjon. Kérdés, hogy a
kb. 2000 m3 kiszívott anyagot hová teszik le. A sziget szét van csúszva, a kirakott zagy is
szétcsúszna egy idő után. A hínárosodás veszélye is fennáll. A hidromechanizáció sem végső
megoldás. A projektbe a tó vízellátásának érdekében szükséges lenne legalább 1-2 forrás
újbóli feltárása, megfúrása. Az ott kialakított betonkút nem megoldás, mert nem folyik bele a
forrás vize. Rendkívül nagy hiba, hogy a Bartók Béla út elején lévő csapadékvíz elvezető rács
és a szennyvízcsatorna egymás mellett van. A templom melletti szennyvízátemelő
meghibásodása esetén a szennyvíz megemeli az öntött vas fedelet, és onnan a szennyvíz a
közvetlen mellette lévő csapadékelvezetőbe folyik be, innen meg beömlik a tóba, aminek a
felszínén a WC papír és egyéb szennyeződés lesz látható. Sajnos ez komoly probléma, ami
többször előfordult már. Két éve csináltak egy felmérést a tó körüli fákról. A bevizsgálás
megtörtént, de a program megállt, nem folytatják, pedig ez sokat segítene a tó állapotán. A
tervet csak akkor érdemes megcsináltatni, ha van komoly folytatás, mert az iszap szaporodik
és a zagy mennyisége évről évre nőhet. A tó és élővilága haldoklik, a bűz elviselhetetlen lesz.
A szakértő 3-5 évet ír, hogy a tó tönkremegy, de ekkor is sokat kell költeni a nyári
hónapokban arra, hogy a befolyt szennyeződést leszívják, ami igen magasra emeli a tó
vízszintjét.
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Jakab Júlia: A 2 ezer m3 anyag a Dunába kerülne. A nádat a szélekben helyeznék el, ahol
elkomposztálódna. Az a.) b.) verzió az alpolgármester javaslatára került be. A két verziót nem
lehet kettéválasztani. A nádas rész kb. 300 m3-nyi, ami a partfalhoz kerülne és ott
lekomposztálódhatna, tehát nem a kiszivattyúzott zagy kerülne oda.
Kovacsik Tamás: A hidromechanizáció rendben van, de a forrást ezzel a technikával nem
lehet megtisztítani, ezt kanállal kell kiszedni. Erről az anyagról beszélt, amit a Bartók Béla úti
rész felől ki kellene szedni.
Jakab Júlia: Ezt meg kell laboratóriummal vizsgáltatni.
Csányi József: Egyetért azzal, hogy egyszerre oldják meg a problémát. A hatalmas nagy
benyúló fákat még most vissza kellene vágni. Sok fa ferdén áll, fenn áll a veszély, hogy
beborulnak a fák a tóba.
Jakab Júlia: A gyalogos sétánynál lévő, életveszélyt jelentő fák ki lettek vágva. A másik
oldalon nem, mert borzasztó drága lenne ezeknek a kivágatása. Van ahol kosaras kocsi sem
elég, mert alpin technikára lenne szükség, ez viszont hatalmas költség. A visszavágás néha
drágább, mint a kivágás. A pótlásként ültetett fák még kicsik. Jelenleg közvetlen veszélyt
jelentő fa a tó azon oldalán van, ahol nem lehet sétálni.
Csányi József: Két embert is ismer, akik alpin technikával vágnak fát. Javasolja, hogy kérjen
be a hivatal tőlük árajánlatot. Ő már látta, hogy milyen fákat tudnak kivágni.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a rekultiváció kapcsán felmerült költségeket osszák meg és az
első felét idén tél elején decemberben fizessék, a következő fizetés pedig a következő
negyedévben történjen meg. Kérdése Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezetőhöz, hogy ez
megoldható lenne?
Kovács Krisztina: Évek között áthúzódó kötelezettséget a Képviselő-testület vállalhat. A
bizottság jelezheti a testület felé a javaslatot, ezután a döntést meghozhatják.
Popele Julianna: A pénzügyi nehézségeket ecsetelte az előbb Simon Tamás alpolgármester.
Az előkészítés folyik és látjuk, hogy óriási hiány van, kb. 1 milliárdnyi beruházási feladat
van, ami pont olyan fontos, mint a tó rekultivációja, ezeknek a töredéke kerülhetett be a
költségvetésbe. A legfontosabb tételek is gondot okoznak, mint például a Lenkey utcai óvoda
fűtése, vagy – ami már elengedhetetlen lesz - az intézmények kazáncseréje. Itt havária helyzet
léphet fel. A költségvetésben szereplő „környezetvédelmi alapot”, mint forrást beemeljük,
akkor is sok a megoldásra váró probléma. Az Erzsébet–liget utcai csapadékvízelvezetés
megoldása is kb. 22 millió forintos kiadást jelentene, itt folyamatosan szivattyúznak, ami igen
megterhelő. A költségvetést meg kellene várni és a város összes problémáját együtt kezelni.
Szabó Csaba: Ezért javasolta az előbb a költségek megbontását. Ha nem tudunk így dönteni,
akkor nem lesz belőle semmi. A műszaki tartalmat javasolja pontosítani, ennek intézésére
felkéri Jakab Júliát. A környezetet is javasolja rendbe tenni, akár a környező fák
gallyazásával. A következő ülésig ezt javasolja megtenni.
Jakab Júlia: A következő ülésre a szakértőt is el tudja hívni.
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Nagy Károly: A tervben egy pár dologra ki kell térni, hogy a felszíni vizek ne jussanak be a
tóba. A szennyvízátemelő helyét is felül kellene vizsgáltatni. Ha az említett probléma nem
oldódik meg, akkor a terv is felesleges, mert az élőlények is elpusztulnak a tóval együtt. A
komplett tervben javasolja, hogy a szennyvízelvezetésre is tegyenek javaslatot, hogy ne
kerüljön be szennyezett víz. Ezt meg kell oldani és látni kellene a tervet a bizottságnak.
Simon tamás: Javasol egy újabb bejárást a tóhoz, amin a szakértő is részt venne.
Jakab Júlia: Szívesen megszervezi a bejárást.
Szabó Csaba: A helyszíni bejárás időpontjának 2016. február 22-én, hétfőn 9 órát javasolja.
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy kerüljön a téma a Képviselő-testület elé, és tegyen a
bizottság javaslatot a Feneketlen tó rekultivációjára. Az egy másik kérdés, hogy marad –e erre
pénz.

2. napirendi pont: Tájékoztatás a HÉSZ-ről
Bertáné Tarjányi Juditt: 2016. január elsejével életbe lépett építéshatósági jogszabályok
csonkították az önkormányzat helyzetét, mert vannak kötelező és nem kötelező elemei. Ezek
közül kiemeli, hogy a rendeltetés módja és a rendeltetési egységek számát nem kötelező
engedélyeztetni. 10 db garzonlakás építése is kivitelezhető úgy, hogy a szomszédoknak nincs
beleszólása. Kötelezővé tették a művezetést, ami azt vonzza maga után, hogy nem fogják
megrendelni a kiviteli terveket. Sem alaprajzot, sem metszetet nem kell beadni a hivatalhoz,
csupán a nézeteket. Új elem, hogy növénylistát kell adni. Az önkormányzatok különféle
taktikákat dolgoznak ki, mint például azt, hogy egy egész területre változásbejelentési tilalmat
hoznak létre és egyenként minden esetet megvizsgálva oldják fel az egyes területeket. Ezzel
nem lehet meggyorsítani a folyamatokat. Holnap lesz egy megbeszélés a témában. Folyik a
HÉSZ előkészítése. A Településszerkezeti Tervet több minden miatt kell változtatni. Egyrészt
Nevelek csatlakozása miatt. Neveleknek a korábbi HÉSZ falusias lakóövezet, 25 %-os
beépíthetőséggel írt elő. A változás itt annyi lesz, hogy bekerülnek a gödi általános szabályok.
A gazdasági területtel van gond, ami az un. Ilka-lakóparkot érinti, ez a 2/A-n túli területrész.
Javasolja a térképen bemutatott tervezett erdők áttételét, és a ténylegesen meglévő erdők
feltüntetését javasolja, egy – két helyen finomítással. A minimális zöldterület 50 %, a
kertvárosias besorolásnál. Ezért a kettes út mentén lévő területek vegyes övezetbe lennének
sorolva, hogy a gazdasági – szolgáltató tevékenység folytatható legyen. A volt Pólus szálloda
melletti terület intézményi besorolású lesz. A fenyvesnél nem javasol lakópark építésére
lehetőséget. A 050-es táblában a TSZT-ben eltörlik az erdősávot és az utat, ez egy korábbi
döntés volt, azóta sem fogadta be, de a megszavazták korábban. Külön Szabályozási Tervet
kell rá készíteni, emiatt egy településrendezési szerződés készítését kéri a tulajdonosoktól.
Változás a jövő érdekében még a Duna-part külterületbe vonása az alsó- és Felsőgödi részen
egyaránt. Ez azt jelenti, hogy szabad lesz a fürdőzés a teljes Duna szakaszon. A vízügyi
igazgatóságtól kell erre az engedélyt megkérni. Ez sajnos nem vonatkozik a Széchenyi Csárda
környékére. Ez más besorolású. A HÉSZ-ben az építmény és épületmagasság változni fog. Az
épületmagasság maximalizálva lesz 8,5 méterben. A gazdasági területeknél is lesz változás,
mert itt a talajminőséget is figyelembe veszik. Hiába volt erre korábban Szabályozási Terv, ez
nem köti az államigazgatási szerveket a továbbiakban. A 050-es táblánál okoz majd komoly
problémát. A 20 % beépítési százalékot javasolja 25 %-ra felemelni, egy rendeltetési
egységnél. A tervezők folyamatosan szeretnének vele egyeztetni. Ezt szóban nem fogja
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elfogadni, csak az írásban lévő, tervvel ellátott beadványokat, amit a tervtárban egyeztetés
után el tudnak helyezni.
Simon Tamás: Ha valaki a megépülő ház tervét a szomszédjával aláíratja, akkor jogilag védve
van?
Bertáné Tarjányi Judit: Igen.
Simon Tamás: Akkor ezt javasolhatják a képviselők, hogy a terveket a szomszédokkal írassák
alá és egyben a főépítésszel egyeztessenek?
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, erre a megfelelő tájékoztatást készítik elő jelenleg. Egy évvel
ezelőtt került ki a részletes tájékoztatási anyag. Ez a városi honlapon, az önkormányzat –
tervek, szabályzatok menüpontban található meg.
Szabó Csaba: Megköszöni a főépítész tájékoztatását.

3. napirendi pont: A bizottság 2015. évi határozatainak végrehajtása
Popele Julianna: A határozatok végrehajtása nagyrészt megtörtént, néhány folyamatban lévő
ügy van még. Ilyen az 53/2015-ös határozat, ami a Kerekerdő utcában a forgalomlassító
megépítése. Erről az igényfelérőket kiküldtük, de több lakó nem járult hozzá. Javasolja ennek
a határozatnak a visszavonását.
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.
A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2016.(II.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az
53/2015.(V.18.) sz. határozatát visszavonja, mert a környék lakói nem járultak hozzá a
forgalomlassító megépítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök
Popele Julianna: A másik a 94-es határozat, a Kastély Óvoda Fácán tagegységénél
forgalomlassítók kihelyezésének felmérése. Ez még folyamatban van. Szintén ehhez
kapcsolódik még a 95, 96. és 98. határozatok. A Táncsics Mihály utca egyirányúsítása is
folyamatban van, ez a 97-es határozat is, ez a Táncsics Mihály utca egyirányúsítása.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 111/2015. (X.14.) sz. határozattal kapcsolatban készült
egy írásos anyag, amit az érintetteknek megküldenek. A Széchenyi u. – Verseny utca
víztervezési problémáinak felülvizsgálatáról szól. Ez mintegy 180 eFt-os karbantartási
munkával megoldható probléma, vagy ha a komplexebb megoldást választja az
önkormányzat, akkor ez a költség 1,2 mFt lenne. Javasolja a kisebb költségű tétellel panasz
orvoslását.
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Jakab Júlia: Az Őt érintő ügyekben a 2-es sz. határozat, ami folyamatban van, de erről az
előző napirendi pontban tárgyalt a bizottság.
Csányi József tag kiment.
Jakab Júlia: Több gallyazási munka van folyamatban, ilyen a 110-es határozat. A 114-es
határozatában a bizottság a kutyaürülék tároló megrendeléséről döntött. A határozatban 2 db
volt jelölve körzetenként, ezek helyét és darabszámát próbálja még optimalizálni. A 117-es, a
119-es és a 120-as határozatokban foglalt gallyazások még nem lettek végrehajtva.
Simon Tamás: Kérdése, hogy a kutyatároló kihelyezésekkel kapcsolatban van-e valami
képviselői teendő?
Jakab Júlia: Erről ki fog küldeni egy tájékoztató levelet.
Bertáné Tarjányi Judit: A helyszínekkel óvatosak legyenek.
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást.
4. napirendi pont: Közterület-felügyelet 2015. évi beszámolója
Kovács Gergely: Együttműködést kötöttek a rendőrséggel, létrehoztak egy akciócsoportot,
aminek tagja a polgárőrség, a rendőrség, a mezőőr és a közterület-felügyelet. Göd Város
Települési Rendeltetésű Önkéntes Mentőcsoportot is létrehoztak, amely leginkább a
szivattyúzási feladatokat látja el, szombati munkavégzést is vállalnak. A gödi hibabejelentő
rendszer is működtetésre került, mely a Közterület-felügyelet munkáját is megkönnyíti. Eddig
helyszínelni kellett, több papírmunkával járt, most jóval egyszerűbben végezhetik a
munkájukat, gyorsabb a felderítés és a problémák megoldása. Ezzel a programmal a
közterület foglalási engedélyek is jobban követhetők. Az idei aktuális probléma január óta a
kóbor kutyák kezelése. A felügyelet közreműködik ebben úgy, hogy értesítik a gyepmestert,
de a kutyákat nem tudják feltartóztatni. A gyepmester nem tudja elfogni, akkor napokig ez a
probléma fennáll. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a zöldhulladék lerakó zárva van a téli
időszakban, égetni viszont nem szabad. Ettől az illegális zöldhulladék lerakás problémája
fennáll. Erre is megoldást kellene találni. A másik jelenlévő probléma a Kincsem Óvodánál a
parkolás megoldása. A gyermekes szülők és az ott dolgozók nem tudnak leparkolni a
Budapestre utazók parkolása miatt.
Jakab Júlia: Több problémának látja az okát. A kutyákkal kapcsolatban elmondja, hogy a
tartósan láncon tartott kutyák tulajdonosát megbüntetik. Erről a Gödi Körképben lehetne
cikket írni, hogy ezt a jogszabályt hogyan kell helyesen értelmezni.
Szabó Csaba: Akkor felkéri, hogy a Gödi Körképben erről egy tájékoztató cikket írjon.
Jakab Júlia: Erre már gondolt, felveszi a kapcsolatot az újságíróval. A másik hozzászólása a
beszámolóhoz, hogy a zöldhulladék lerakó nyitvatartásának feltétele havi 400 eFt.
Szabó Csaba: Ha csak szombaton lenne nyitva a zöldhulladék lerakó, akkor az összeg is
csökkenne. Igaz, most már csak 1 hónap van hátra. A 2017-es évre javasolja, hogy már
február 15-től szombatonként legyen nyitva a zöldhulladék-lerakó, így kössék meg a
szerződést.
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Jakab Júlia: 2016. márc. 15-től nyit a zöldhulladék lerakó, a bizottság korábbi ülésén már
döntött a kedvezményes zöldhulladék elszállításról.
Bertáné Tarjányi Judit: Kérdése a Közterület-felügyelet vezetőjéhez, hogy bírságolást
végeztek-e? Az egyik eset az Ilona utcában az utcán elhelyezett tároló létesítése a másik a
Pázmány Péter utcai temetőnél lévő kisteherautó folyamatos ottléte.
Kovács Gergely: Ismeri a problémát a Gödi Hibabejelentő Rendszerről. A felszólításokat az
említett Ilona utcai tulajdonosnak megküldte.
Dr. Nagy Atilla: A hirdetőberendezésekkel kapcsolatos szabálysértések nem lettek beemelve
„a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről”
szóló rendeletbe, ezeknél az eseteknél a Ket-et kell alkalmazni.
A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2016.(II.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tudomásul
vette a Közterület-felügyelet 2015. évről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök

5. napirendi pont: Kerékpár utak festése
Szabó Csaba: Popele Julianna Beruházási Osztályvezetővel egyeztetett tegnap arról, hogy a
kerékpár úton lévő felfestések már elkoptak, ez látható a Kikelet utcától a Bocskai utcáig, de
így van ez a Jegenye utcán és a Pázmány Péter utcánál is. Több helyen szükséges lenne az
újbóli felfestés.
A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2016.(II.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy intézkedjen az EuroWelo
nemzetközi kerékpárút gödi szakaszán a burkolati jelek újbóli felfestéséről és a
közlekedési táblák pótlásáról.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.

6. napirendi pont: Emléktábla felállításának lehetősége, pályázaton való részvétel
Szabó Csaba: Dr. Záhonyi Géza az 56-os gödi forradalmi tanács elnökének a fia jelentkezett,
hogy amennyiben lehetőség van rá, az önkormányzat állítson emléket édesapjának, vagy egy
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emléktábla, vagy emlékmű létesítésével. Az önkormányzatoknak lehetősége van ilyen jellegű
pályázat benyújtására, és az önkormányzat élt is ezzel a lehetőséggel és ilyen jellegű
pályázatot már beadott. Javasolja viszont egy emléktábla kihelyezését domborművel.
Minderről még a hivatal munkatársaival egyeztetni szeretne, ezért javasolja a következő
ülésen tárgyalni.
Simon Tamás: Tájékoztatást ad az Iván Kovács László szobor elhelyezésével kapcsolatban.
Csányi József tag kiment.

7. napirendi pont: Zöldfelületi kérelem
•

Gulyás Sándorné (2131 Göd, Babits M. u. 39.) kérelme

Jakab Júlia: Az ingatlana előtt lévő két diófa kivágását kéri a tulajdonos, a pótlást vállalja. A
fák rossz állapotúak, belenőttek a vezetékekbe. Javasolja a két fa kivágását pótlási
kötelezettséggel.
Csányi József tag visszajött.

A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2016.(II.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi
a 2131 Göd, Babits Mihály u. 39. sz. ingatlan előtt 2 db diófa kivágását, pótlási
kötelezettség mellett.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök

8. napirendi pont: Egyebek
•

Parkolási rendelet módosítása

Simon Tamás: A Kálmán utca és a Bozóky tér között a Lenkey utcai óvodánál a parkolás egy
oldalon van biztosítva. A parkolás korlátozása miatt többen választják azt, hogy ott parkolnak
egész nap, mert vonattal Budapestre utaznak. Ez problémát okoz az óvodába érkező
szülőknek és az ott dolgozóknak. Javaslata, hogy itt is legyen bevezetve a 45 perces parkolási
idő korlátozás.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a dolgozók ne ott parkoljanak, hanem az óvoda gazdasági
bejáratánál. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati
javaslatról.
A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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11/2016.(II.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…..) sz. Ök. rendelete a
parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló
33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 4. sz. mellékletében szerepelő „45 perces időtartamú várakozóhelyek”
kiegészül az alábbi utcarésszel:
- Lenkey utca a Kálmán utca és a Bozóky Gyula tér közötti szakasza.
2.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök

•

Aszfaltos utak meghíbásodása

Mudri József: A Fürdő utca - Ipoly utca és a Körös utca – Tisza utca kereszteződésénél az
aszfalt erősen megsüllyedt. Ezt a témát szeretné felvetni.
Simon Tamás: Az ehhez hasonló panaszok bejelentésére is szolgál a nem rég kialakított új
hibabejelentő rendszer. Ha a bizottság igényli szívesen bemutatja a rendszert, ahol a
bejelentéseket meg lehet tenni.
Szabó Csaba: A Beruházási Osztálynak jelzi a problémát
Csányi József: Az elmúlt héten kérte a játszóterek karbantartását. Mucsi Lászlónak jelezte ezt
a problémát. Az eszközök festése is indokolt. A jó minőségű eszközök 5 éve lettek
kihelyezve, az uniós előírásoknak megfelelnek. Kérte a hibák lefényképezését és azok
kijavítását. Szeretné, ha a bizottság határozatot hozna e tárgyban.
A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2016.(II.17.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt a játszóterek műszaki felülvizsgálatára,
a szükséges hibák, festések elvégeztetésére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök
Szabó Csaba: Az utolsó napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja (2016. évi
közterületi fakivágásokra beadott pályázat értékelése, elbírálása), felkéri a tagokat, hogy
szavazzanak a zárt ülésről.
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a fenti napirendet zárt
ülésen tárgyalják.
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Szabó Csaba
VKB elnök

Csányi József
képviselő tag, jkv. hitelesítő

