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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. 

április 25-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nagy Károly, Balogh György és Lenkei György nincsenek  jelen, 
jelezték távolmaradásukat.) 
                             
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van.  A megjelent vendégekre 
tekintettel javasolja a 3. sz. napirendi pont tárgyalását elsőként. Összesen 9 napirendi pontot tárgyal a 
bizottság, ahogy arról e-mailben értesülhettek a tagok.  Rendkívüli ülést tart a bizottság, ezért nincs 
lehetőség egyebekben új napirendet tárgyalni.  
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és a javasolt sorrendről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását és 
a javasolt sorrendi módosítást. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) Az 525 hrsz-ú ingatlanon található, volt közcélú vizesblokk állapotfelmérése -  
     GSE kérelme 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető    
 
2.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása  
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök           
 
3.) József utca (Honvéd sor- Madách u. közötti szakasz) forgalomszabályozása 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető    
 

4.) A 2770/1. hrsz-ú területen erdő rekultivációjának lehetőségei 
     Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester  
 
5.) Vadgesztenyefák permetezése 
      Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
                  
6.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   
 
7.) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közterület foglalási kérelme 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
8.) VIII. Regionális Néptánctalálkozó és Néptánctalálkozó és Népzenei Fesztivál 
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
9.) Tolsztoj-köz rendezése 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
  
 
1. napirendi pont: Az 525 hrsz-ú ingatlanon található, volt közcélú vizesblokk állapotfelmérése -  
                             GSE kérelme 
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Jakab Júlia: A GSE alsógödi csónakházat használó Sárkányhajó Szakosztálya öltöző nélkül maradt, 
mert a kajakosoknak is szüksége van az öltözőre, de a létszámuk is egyre nő, kb. 80 fő. A megoldást 
abban látják, hogy a  Széchenyi strandon lévő használaton kívüli, volt közcélú vizesblokkot 
átalakítanák, így a szakosztály öltözői és tárolási kérdése megoldódna, WC-re itt nincs szükség. Az 
önkormányzat egy szerződést kötne a GSE-vel, hogy ezt az épületet használhassa, az épület 
önkormányzati tulajdon, a GSE vállalja a felújítását. Annyit kértek, hogy a jelenlegi azbesztet 
tartalmazó palatetőt, - ami veszélyes hulladéknak számít - az önkormányzat szállítsa el. Ez az 
önkormányzatnak egyébként is kötelessége lenne, mert nem lehet felhasználni már a hullámpalát. A 
legközelebb a galgamácsai lerakó van, ahová a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 10 eFt-ért 
el is szállítaná. Van még egy ártalmatlanítási költség is, amit a kilók alapján számolnak, mindösszesen 
37.500,-Ft + ÁFA lenne az összes ártalmatlanítási költség. A tervek szerint a Településellátó Szervezet 
szedné le a tetőt. A TESZ kérése, hogy a határozati javaslatba kerüljön be, hogy a TESZ-t megbízza az 
önkormányzat a palatető leszedésével.  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy az új tetőt ki teszi fel és milyen forrásból. 
 
Jakab Júlia: A vizesblokk használaton kívüli emésztőjét is be kellene tömni. A benne lévő anyag, már 
nem fertőző. A múlt héten ott járt és az aknatetőn egy konténer van, ezért nem tudtak belenézni. Az 
épület rendbetételéhez a tetőt le kell bontani, ez a felújításhoz szükséges, az emésztő betemetéséről 
később is lehet dönteni. A tető lebontását viszont a héten elkezdenék, ha a bizottság most dönt. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Mit tesznek fel a tetőre a hullámpala helyett? 
 
Dr. Horváth László (GSE elnöke) Cserép mintázatú fémszerű anyag, megnevezését nem tudja 
pontosan, de Lindab lemezről van szó. Az egyeztetéseket folyamatosan megtesszük. Rendelkezik a 
GSE egy költségvetéssel, és egy látványtervet becsatoltak a hivatal Beruházási és Városüzemeltetési 
osztályára.  
 
Popele Julianna: A pala eltávolítása nem előírás, főleg ha nincs funkciója az épületnek. Addig nem 
szabad a tetőt levenni, amíg a terveket jóvá nem hagyják és az új tetőt nem tudják azonnal felépíteni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ha a tetőszerkezethez hozzányúlnak, akkor építési engedély köteles lesz a 
felújítás. A tetőszerkezet módosításához tehát engedély kell.  
 
Szabó Csaba: Ez valószínűleg egy komplex téma lesz, ha ez építési engedély köteles, akkor ez a téma 
egy szélesebb körű egyeztetést igényel. Javasolja, hogy a bizottság saját keretéből támogassa a 
lebontás költségeit. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tető akkor engedélyköteles, ha cserélik. Az új tetőről rajzot és teljes anyagot 
vár.  
 
Dr. Horváth László: Megoldásként javasolja, hogy az elvi hozzájárulást adja meg a bizottság.  
 
Dr. Pintér György: A cél, hogy ne kelljen szerkezetet cserélni a tetőn. Ha a bizottság biztosít egy 150 
eFt-os keretet, akkor az elszámolás megoldható. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kivetítőn bemutat és csatolt képet, melyen látható a jelenlegi állapota a 
szarufáknak.  
 
Popele Julianna: A téma célszerű menete az lett volna, hogy készül egy felújítási terv, ehhez a testület 
hozzájárul. Szükséges a tetőszerkezet statikai vizsgálata is. Egy tervezőnek egy felújítási tervet kellene 
készíttetni, ami tartalmazza a műszaki leírást is.  
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Dr. Horváth László: Az előterjesztéshez csatolva van a hivatal dolgozója által készített felmérés, 
műszaki leírás. A kérésük az lenne, hogy ezt az ingatlant bérbe venné a GSE. A felújítási tervre 
viszont nincs anyagi forrásuk.  
 
Csányi József: A 10. oldalon a fedélszék cseréjéről van szó. Egyetért a tervkészítéssel, mert ha terv 
van, akkor nincs vita, láthatóak az adatok. Ez egy két hét alatt megoldható. 
 
Szabó Csaba: Ha nagyon sürgető az ügy, akkor egy rendkívüli ülésen még dönthetünk. Addig kérése, 
hogy a hivatal dolgozói és a GSE elnök készítsék elő a döntéshez szükséges előterjesztést.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

43/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Gödi 
Sportegyesület kérelmét az 525. hrsz-ú ingatlanon található, volt közcélú vizesblokk felújítására 
vonatkozóan. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az épület felújítására vonatkozó 
terv elkészíttetéséről. A bizottság felkéri a Dr. Horváth László GSE elnököt, hogy folyamatosan 
egyeztessen a felújítással kapcsolatban a Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezetővel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Popele Julianna: Kérése a bizottság elnökéhez, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontot most 
tárgyalja a bizottság, mert el kell mennie az ülésről. 
 
Szabó Csaba: Ügyrendi javaslata, hogy a kérés alapján a következő napirend a meghívó szerinti 2. 
napirendi pont. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak erről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a következő napirend: „A 

József utca (Honvéd sor, Madách u. közötti szakasz) forgalomszabályozása”. 

 
 
2. napirendi pont:  A József utca (Honvéd sor - Madách u. közötti szakasz)  
                             forgalomszabályozása 
 
Popele Julianna: Az utca lakóinak kérelmét csatolták az anyaghoz. A parkolást szeretnék megtiltatni a 
jobb oldalon. Anyagilag ez nem jelent megterhelő költséget. A bizottság javaslata megy majd a 
Képviselő-testület elé.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

44/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
„A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 
34. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében a következő döntést hozza: 
 
a József utcában (Honvéd sor – Madách utca közötti szakaszán) az egyirányú forgalmi út északi 
oldalán a járművek megállási tilalmának bevezetését határozza meg, munkanapokon 700 - 1700 
közötti időszakban.  
 
A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget, bruttó 14.058.- Ft-ot a 2016. 
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évi költségvetésben szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.”  
 
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
Határidő: 2016. május 15. 
 
3. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 
 
Jakab Júlia: Azért kell módosítani a szerződést, mert korábbiakban is hallható volt, hogy országos 
szinten változik a hulladékgazdálkodás közszolgáltatása. A feladat ellátásáért különféle szorzók 
alapján lesz megállapítva az önkormányzatok támogatása. Különféle feltételeknek kell megfelelni, és 
ez lakosságszámhoz van kötve. Váccal és Dunakeszivel is tárgyalnak konzorciumos megoldáson 
gondolkodva. Jelenleg a számok nem túl bíztatóak. A tárgyalások mire vezetnek még nem tudni. A 
törvény kötelez arra, hogy a közszolgáltatási szerződést módosítani kell. Módosításra kerül az, hogy 
ezután nem a közszolgáltató cég szedi be a díjat, hanem az állam által létrehozott szerv. A 
közszolgáltató köteles a lakosok személyi adatait átadni a Koordináló szervnek. A 
szerződésmódosításba azokat a kötelező elemeket tették bele, ami törvényi előírás. A szelektív 
hulladék elvitele is ide tartozik. A határozati javaslat a legminimálisabb módosításokat tartalmazza. 
Remélhetőleg a környező településekkel az egyeztető tárgyalások során sikerül konzorciumra lépni.  
 
Csányi József: A szemétszállítási díj befizetésénél kedvezményben részesülhetett az, aki az egész évi 
díjat rendezte. Kérdése, hogy az önkormányzatnak kell majd az április – december közötti időszakban 
a különbözetet biztosítani?  
 
Jakab Júlia: Igen. A lakosság nem kap csekket a következő negyedévekben.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

45/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A 2014. január 24-én kelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az alábbiak 
szerint módosítja: 
4.2. helyébe lép „A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Hgt. 32/A. § (1) bekezdés f) 
pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.” 
6.1. helyébe lép „A Kormány a Hgt. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra 
Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki. A Koordináló szerv szedi be 2016. április 1-jét 
követően a lakosoktól a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizeti. Fent említett 
határnapot követően a Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező 
kintlévőségeket.” 
6.2. helyébe lép 
„a, 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv 
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv 
által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő 
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.  
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b, A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  
c, A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező 
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező 
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő 
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.  
d, A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért 
a közszolgáltatót terheli felelősség.  
c, A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási 
díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal 
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni 
az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.  
d, Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.  
e, Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  
f, A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.  
 
6.3. szerződéspont törlésre kerül 
 
7.1. pont c, rész helyébe lép: „nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel, valamint megfelelőségi engedéllyel.” 
 
2./ Felkéri az Önkormányzat jogászát a szerződésmódosítás elkészítésére, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
3./ Felhatalmazza Dr. Pintér György alpolgármestert és Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, 
hogy a Koordináló szervezet (NKHV Zrt.) honlapján az önkormányzat nevében regisztráljanak 
és a település hulladékgazdálkodásával kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettségnek 
eleget tegyenek. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
 
4. napirendi pont: A 2770/1. hrsz-ú terület rekultivációjának lehetőségei 
 
Simon Tamás: A Gödi Körkép is tájékoztatott és lakossági fórum is volt a 2770/1. hrsz-ú területen 
lévő tarvágásról. Kisméretű facsemetéket terveztek pótlásnak, melyeket ősszel szándékoznak ültetni. 
A lakosság igényelné a nagyobb méretű fák telepítését is. A tulajdonos nem vállalja a nagyobb fák 
telepítését. 
 
Jakab Júlia: Az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a KÖVIZIG főerdészével. Beszereznénk azon 
típusú fajokat, melyeket a telepítési terv meghatároz. Másfél két méter magasságú, 150 db csemetét 
szeretnénk előre egyeztetett helyre elültetni ezen a területen.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a környezetvédelmi ügyintézőt az ezzel 
kapcsolatos egyeztető tárgyalások lefolytatására és az árajánlatok beszerzésére. 
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Dr. Pintér György: Elmondja a határozati javaslatot. Őszi faültetés keretében kihelyezzenek és felkérik 
a jegyzőt, hogy az árajánlatot szerezze be.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

46/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon árajánlat beszerzéséről a 2770/1. hrsz-ú területet érintő 
fatelepítéshez. A bizottság javasolja 150 db 150-200 cm magasságú, a környezethez illő fafajta 
elültetését az őszi időszakban.  
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása - 2016  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Csányi József: Javasolja, hogy a következő Gödi Körkép ezt a faültetési szándékot jelezze, hogy a 
lakosság lássa a célt, és ne legyen ebből vita.  
 
 
5. napirendi pont: Vadgesztenyefák permetezése 
 
Szabó Csaba: A múlt héten Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző jelezte, hogy mielőbb szükséges 
lenne a közterületen lévő vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezése.   
 
Jakab Júlia: Az aknázómoly-rajzás már látszott, ezért egyeztetnie kellett a növényvédelmi 
szakemberrel. Ahhoz, hogy minél előbb, még a héten elvégezzék a munkákat meg kellett rendelnie, 
mert a permetezést csak a rajzáskor lehet elvégezni. Több ajánlatot kért, de csak egy vállalkozótól 
érkezett vissza, aki tavaly jó minőségben végezte el a munkákat. Tavaly több árajánlat is érkezett, az 
említett vállalkozó adta a legalacsonyabb árajánlatot.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

47/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy a benyújtott árajánlata alapján a Kicsi Jó Kft-től  az 
aknázómoly mentesítést rendelje meg, valamint a mentesítések pontos idejéről a lakosságot 
tájékoztassa. 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
6. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek  
 
Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a helyszínen 
fotókat készített, melyet a kivetítőn bemutat. 
 

• Papp Zsuzsanna (2131 Göd, Pesti út 38.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a vadgesztenyefák ingatlanra belógó ágait levágta és kéri a fák  erőteljes 
visszavágását, mert úgy véli, hogy veszélyesek, betegek. A fákon lévő hangyák megjelenése miatt azt 
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is gondolják, hogy korhadtak a fák. Ez a visszavágás igen magas költségű lenne. A fákról mutatott 
képen is látható, hogy egészségesek, kihajtottak. Az ingatlantulajdonosok jelezték, hogy az 
esetlegesen okozott kárt az önkormányzatra fogják hárítani. Lehet kérni a fák műszeres 
bevizsgáltatását.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Helyi védett fák, mindenképpen javasolja a bevizsgáltatást.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

48/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg a Pesti út 38. sz. ingatlan előtt lévő 3 db 
vadgesztenyefa hangfrekvenciás vizsgálatát. 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Füzesi Zoltán (2132 Göd, Kolozsvári u. 20.) 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az akácfát szeretné kivágatni és az utca túloldalán ültetne helyette fát. Ezt a 
fát korábban csonkolták, javasolja a kérelem támogatását.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

49/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd, Kolozsvári u. 20. sz. előtti akácfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.  
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Bordás Éva (2131 Göd, Előd u. 10.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa a magántelkéről kilógó tuják gallyazását kéri. A bizottság 
döntését kéri.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

50/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja 
Bordás Éva 2131 Göd, Előd u. 10. sz. alatti lakos kérelmét, mert a magáningatlanokon lévő 
növényzet megfelelő karbantartása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
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• Rataj András (2132 Göd, Duna u. 7.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a háza előtt lévő 1 db akácfa gallyazását kéri, ami belelóg az elektromos 
vezetékbe.  
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

51/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Duna u. 7. sz. ingatlan előtt álló 1 db akácfa balesetveszélyes ágainak eltávolítását. 

 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Czillik Rita (2132 Göd, Határ u. 17.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A jegenyenyár teteje elszáradt. Az ingatlanban élők félnek, hogy a lehulló gally a tetőt és 
autót megrongálja. Ez a száradás megy beljebb, ezért javasolja a gallyazást.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

52/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd, Határ út 17. sz. előtt álló jegenyenyár száraz ágainak eltávolítását. 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Török Zsuzsanna (2132 Göd, Katona József u. 5.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Most odaköltöző lakók szeretnék rendbe tenni a házuk előtti területet. Félig elszáradt fa és 
egy diófa kivágását kérik, a pótlást vállalnák. Javasolja a kérelem elfogadását. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

53/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd, Katona József u. 5.  szám előtti diófa és akácfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.  
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
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• Vass Pálné (2131 Göd, Rákóczi Ferenc u. 34/b.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező egy több éve kivágott fa helyére szeretne ültetni egy fát. Korábban ígéretet 
kapott a tuskó kivágására, de azóta semmi nem történt. Szeretné, ha az önkormányzat a tuskót 
eltávolíttatná.   
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a kérésnek a bizottság tegyen eleget. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

54/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Rákóczi Ferenc u. 34/b előtti tuskó eltávolítását. 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Cservák Tibor (2132 Göd, Kálmán u. 3.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A képen látható akácfa belóg a kérelmező ingatlanának tetejére és az elektromos 
vezetékbe is. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

55/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd, Kálmán u. 3. sz. ingatlan előtti akácfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Fujer István (2132 Göd, Béke u. 29.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Az üzlet tulajdonosa kérelmezte az üzlet teteje fölé lógó fa gallyazását. A fáról a száraz 
gallyak és törmelékek hullanak az épület melletti tetőre is. Javasolja a koronakönnyítést.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

56/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Béke u. 29. szám mellett álló fa koronakönnyítését.  
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
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• Guttenberg u. 5. sz. alatti ingatlantulajdonos kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa telefonon jelezte, hogy a fák belógnak az elektromos vezetékbe.  
 
Szabó Csaba: A kép alapján javasolja a koronakönnyítést itt is. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

57/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd, Guttenberg u. 5. szám előtti 3 db hársfa koronakönnyítését. 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Kálmán utcai növénypótlás 
 
Jakab Júlia: A 2016. március 31-i bizottsági ülésen tárgyaltuk a Kálmán utcai vízelvezető árok 
kiépítése miatti növényirtást és pótlást. Akkor a bizottság 36. sz. határozatával döntött arról, hogy a 
visszapótlásra 75.000,-Ft + ÁFA összeget szán. Sajnos ez az összeg igen kevésnek bizonyult. 
Javasolja a korábbi határozat módosítását bruttó 190 eFt-os összegre.  
 
Szabó Csaba: Egyetért a javaslattal, felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

58/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága biztosítja a Kálmán 
utcai vízelvezető árok építése miatt kivágott növényzet visszapótlását, melynek összege  bruttó 
190.000,-Ft. A bizottság felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt a növények ültetésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésére. A bizottság visszavonja a 36/2016.(III.31.) sz. VKB 
határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Bukszusokat megtámadó puszpángmoly 
 
Jakab Júlia: Több lakossági bejelentés érkezett a közterületeken található bukszusokat a puszpángmoly 
megtámadta. Az előterjesztésbe felsorolta a helyszíneket, ahol szükséges lenne a permetezés. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

59/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a HT Bt-től a puszpángmolyok elleni védekezést a 
város közterületein 310 m2-en 117.800 Ft + ÁFA (149.606,-Ft) összegért. 
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Kossuth tér 35  
Marignane tér 14  

Petőfi tér 7  
Széchenyi strand 94 

Feneketlen tó 10 
Beck Ö. Fülöp 16 

Jácint utcai temető 8 
Pázmány P. utcai temető 103 

Nemeskéri úti temető 23 

Összesen:      310 m2 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

• Csősz Anita (2131 Göd, Pesti út 95/2.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt lévő madárcseresznyefa gallyazását kéri, mert azok 
belógnak az elektromos vezetékekbe.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

60/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  
felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Pesti út 95/A/2. sz. előtti madárcseresznye fa gallyazását. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
 

• Duna u. 48. és 59. sz. alatti ingatlanok tulajdonosainak kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlanok előtti fákat a tulajdonosok csonkolták úgy, hogy a életképességük 
veszélybe került, esztétikai értékük teljesen megsemmisült.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy az önkormányzat hatósági jogkörébe utalja az ügyet. Felkéri a tagokat, 
hogy szavazzanak a javaslatáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

61/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Gödi 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2132 Göd, Duna u. 48. és a 2132 Göd, Duna u. 59. sz. 
előtti ingatlanok előtti fák csonkolásának ügyét hatósági jogkörben vizsgáltassa ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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7. napirendi pont: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közterületfoglalási kérelme 
 
Szabó Csaba: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői közterületfoglalási engedélyt 
kértek üveggyűjtő konténerek kihelyezésére. Az előterjesztés tartalmazza a helyszíneket.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

62/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága határozatlan időre engedélyezi az 
alábbiakban felsorolt közterületeken az 1100 literes üveggyűjtő konténerek elhelyezését: 
2131 Göd Pesti út és Jávorka Sándor utca sarok üzlet parkoló melletti  5  m2 –es terület,  
2131 Göd Pesti út CBA Prima üzlet parkolója szélén 4 m2 –es terület, 
2131 Göd Pesti út 174.- Göd Ámbitus bejáratától balra, a 7 m2 –es terület, 
Oázis Lakópark – Kerekerdő utca eleje a Termálfürdő körút felől 2 m2 –es terület,  
Nevelek városrész Csíz utca és a Pacsirta utca sarok, a kért terület 3 m2 –es terület. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
8. napirendi pont: VIII. Regionális Néptánctalálkozó és Népzenei Fesztivál – JAMH  
                            közterületfoglalási kérelme 
 
Szabó Csaba: A néptánctalálkozót és a gyermeknapi rendezvényt már nyolcadik éve rendezik meg a 
Gödön a Feneketlen tónál lévő sportpályán. A rendezvény május 28-án lesz, a terület rendbetételét már 
27-én, pénteken megkezdik. A rendezvényt a JAMH munkatársai szervezik, kérik az önkormányzattól 
a terület térítésmentes igénybevételére az engedélyt. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

63/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi, 
hogy a József Attila Művelődési Ház (2131 Göd Pesti u 72.) 
2016. május 28-án 10.30 -tól 23.00-ig tartandó VIII. Regionális Néptánctalálkozóját és egyben a 
Gyereknapi rendezvényét a Feneketlen tó melletti területen megtarthassa, a rendezvény előtti 
napon május 27-én pénteken 10.00-tól az előkészületek és a rendezvény után 3 órával  a terület 
rendbetétele címén a területet használhassa.  
A közterület használat ez időpontban ingyenes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
9. napirendi pont: Tolsztoj-köz rendezése 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatta a bizottság tagjait és a térképen be is mutatta a területtel 
kapcsolatos problémákat. Kérése, hogy a bizottság szólítsa fel az érintett tulajdonosokat a terület-
rendezésre. 
 
 
 
 



 51 

 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a hivatal jegyzője intézkedjen az ügy kivizsgálásáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

64/2016.(IV.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a hivatal 
jegyzőjét, hogy a Tolsztoj-köz Duna-parti részénél az  546. hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival az 
egyeztető tárgyalások megtartása felől intézkedjék és a terület rendezésére kérje fel a főépítészt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző,  
              Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést bezárja. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Csaba       Csányi József 
VKB elnök       képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 
 


