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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. 

október 19-i, soron következő (nyílt) ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Lenkei György és Mudri József tagok nincsenek jelen, jelezték 
távolmaradásukat.) 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 7 tag jelen van.  A bizottság előtt két téma 
van. A temetőrendelet-tervezetet  még véleményeztetésre vár. Így végül is csak két anyag marad, a 
Rákóczi Ferenc utca forgalomlassítása és zöldfelületi kérelmek. Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, 
ha az Egyebek napirendi pontnál közlendőjük van. 
 
Balogh György: A veszélyes hulladékgyűjtésről szeretne tájékoztatást adni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatást szeretne adni a HÉSZ-ről. A Pesti úton lévő volt önkormányzati 
ingatlannal (Sárga ház) kapcsolatban szeretne hozzászólni az Egyebek napirendi pontnál  
 
Csányi József: Csokonai utcai buszváróval kapcsolatban szeretne majd az Egyebeknél hozzászólni. 
 
Szász-Vadász Endre: Göd parkolási helyzetével kapcsolatban szeretne hozzászólni az Egyebek 
napirendnél.  
 
Simon Tamás: Tájékoztatást szeretne adni a közterületi hibabejelentővel kapcsolatban  
 
Szabó Csaba: Bemutatja Jernei Gábort, aki szeptembertől a temetőgondnok. Felkéri, hogy egy pár 
szóban mutatkozzon be.  
 
Jernei Gábor: 2016. szeptember 1-óta a TESZ alkalmazásában temetőgondnok. A korábbi gondnoktól 
átvette az anyagokat. A nyilvántartásokat szeretné napra készre megcsinálni,  jelenleg egy jó 
számítógépes program működik, ez az alapja a nyilvántartásnak. Elmondja, hogy egy segédmunkás 
van a temetőben, akivel most takarítanak a közfoglalkoztatottakkal együtt a november elsejei halottak 
napjára. Módosító javaslatot tettek a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet több 
pontjával kapcsolatban, erről előterjesztést készítettek. Az elérhetősége: 06-20-294-04-07. 
Szeptembertől hoztak már olyan döntéseket, amik érintik a lakosságot, a temetőlátogatási szokásokat. 
A Nemeskéri úti temető főkapuját bezárták, mert sok volt a lopás, a ravatalozóval szembeni kaput 
pedig nem hagyják tárva-nyitva. Ennek a lépésnek is már most érezhető a hatása.  
 
Szabó Csaba: Megköszöni a tájékoztatást. Ahogy az ülés elején elmondta a rendelet-tervezetre tett 
módosító javaslatokat egy későbbi ülésen tárgyalja majd a bizottság, a hivatali véleményeztetés után. 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és az Egyebekben tárgyalandókról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
2./ Egyebek:  

• Rákóczi Ferenc utcai forgalomlassítás 
Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag 
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• Veszélyes hulladékgyűjtésről tájékoztatás 
Előterjesztő: Balogh György VKB tag (TESZ igh.) 

• Tájékoztatás a HÉSZ-ről  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész (nyílt és zárt ülés) 

• Buszmegállóval kapcsolatos probléma 
Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag : 

• Parkolással kapcsolatos problémák 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre képviselő, VKB tag 

 
Napirendi pontok tárgyalása  
 
1.) Zöldfelületi kérelmek 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
Szabó Csaba: Az idei favágások nem mentek zökkenőmentesen, a ritkítással, vágással el 
vagyunk maradva. A jövő évi favágási tendert ki kellene szélesíteni, mert nem bírják a 
favágók, 2-3 hónapot csúsznak a favágási munkálatok. 
 
Jakab Júlia: Most érkeztek el arra a pontra, amikor elmondható, hogy utolérték magukat a 
munkálatokkal. A nyár eleje valóban nagyon nehézkes volt. A következő kiírásban a 
garanciális feltételeket be lehet építeni, hogy ha az adott időre nem készül el, akkor a vállalási 
összeg csökkentésre kerül. Viszont olyan is előfordul, hogy az időjárás akadályozza a 
munkavégzést, de emellett volt olyan is, amikor bevállaltak olyan munkákat is, ami miatt nem 
végezték el időben a vállalt vágásokat. 
 
Szekeres Máté: Az Ilka Csárdánál lévő fákkal kapcsolatban kér tájékoztatást. 
 
Jakab Júlia: Azon a területen a házakba és a kerítésekbe is bele vannak nőve a fák, de 
egyelőre a vágásokon már túl vannak, a közeljövőben ezzel még foglalkozni fognak.   
Elmondja még, hogy az ELMŰ gallyazások 63 km-es hosszban történnek, ezt tárgyalta a 
Képviselő-testület. Az ülés óta pontosan átnézte a térképeken jelölt fákat és kiderült, hogy 
Göd-Újtelep nincs benne az ELMŰ gallyazásokban, és Nevelek településrész sem. 
Az ülés előtt kiosztásra kerültek a zöldfelületi kérelmek, melyekről fényképfelvételeket is 
bemutat.  
 
• Kertész Tibor (2132 Göd, Honvéd sor 17.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Az út másik oldalára kéri két fa átültetését. Ennek nincs akadálya, hiszen ott egy 
fasor telepítése kezdődött el. Hely van, ezek nem magas növésű fák, nem zavarja a 
védőtávolságot sem. Ezen felül kérelmezte még három juharfa kivágására az engedélyt. Ezek 
a fák valóban bele vannak nőve a vezetékekbe. A juhar gyorsan nő, és a gallyazások is csak 
növelnék a fahajtást. Javasolja, hogy a bizottság engedélyezze a juharfák kivágását. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

108/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Honvéd sor 17. sz. előtti 3 db juharfa kivágását. 
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Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
• Kovácsi Gábor Miklós (2132 Göd, Széchenyi u. 34.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A képen is látható, hogy két rossz állapotú meggyfa kivágását kérte az 
ingatlantulajdonos, aki a pótlást vállalná.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

109/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a 2132 Göd, Széchenyi u. 74. sz. előtti 2 db meggyfa kivágását, pótlási 
kötelezettség mellett.  
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
• Illyés Attila (2131 Göd, Mikes Kelemen u. 7-12.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Több ingatlant is érint, hogy a fák belógnak az űrszelvénybe. Az ott élők 
visszavágást kértek, a fák gyönyörűek. Illyés Attila kérte, hogy a közúti közlekedést és az 
ingatlanokat zavaró gallyakat vágassa le az önkormányzat. Javasol egy alulról fölfelé haladó 
tisztítást, gallyazást a négy hársfára. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

110/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Mikes Kelemen u. 7-12. szám alatti hársfák gallyazását oly 
módon, hogy az ágak a közlekedést és a magáningatlanok használatát ne zavarják.  
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
• Árkossy Mária (2131 Göd, Schweidel u. 12/b.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos 2 db gesztenyecsonk kivágását kéri, helyette fát ültetne, a 
kivágást viszont az önkormányzattól kérné.  
 
 
 
 
 
 



 84 

A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

111/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Schweidel u. 12/b. sz. előtti 2 db gesztenyefa csonk levágását.  
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
• Szőke Antalné (2132 Göd, Jegenye u. 2.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Az egész utcában lehetne gallyazni. Szőke Antalné azt kéri, hogy az ingatlanra 
bevezető vezetékeknél vágja le az önkormányzat a gallyakat. Ez kb. 5-10 eFt-os költség. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

112/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd, Jegenye u. 2. sz. előtti fa gallyazását.  
  
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
 
• Pongor Marianne (2131 Göd, Kincsem u. 31.) kérelme 
 
Jakab Júlia: Nevezett a lakók nevében írt aszfaltozási és egyéb problémákról is. A bizottságra 
vonatkozó része kérelmének a Kincsem utcában lévő nyárfa gallyazása. A fa veszélyes, száraz 
ágainak levágása indokolt. Erőteljes gallyazást javasol, levélhullás után, kb. 1 hónap múlva.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

113/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Kincsem utcában lévő nyárfa gallyazását.  
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
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• Rataj András TESZ igazgató kérelme 
 
Jakab Júlia: A termálstrandon lévő fák szakértői vizsgálatát kéri a Településellátó Szervezet 
igazgatója. A műszeres vizsgálat szükségességét is szakértő állapítja meg. A fákat azért akarja 
kivágatni, mert a gyökerek felnyomják a díszburkolatot. Ott kivitelezési hiba is van, mert a 
fáktól nagyobb távolságra is felnyomódott a burkolat, tehát nem csak a fák kivágása oldaná 
meg a problémát. Problémát okoznak még a lehulló falevelek, amik a medencékbe esnek. A  
strandon lévő fák szakértői vizsgálatára írt határozati javaslatot.  
Balogh György: Véleménye szerint mindkét érvelés helytálló. A fák felé eső részen történtek 
felújítási munkálatok, melynek során 20 cm átmérőjű gyökereket szednek ki. Ez a medencére 
is veszélyes. Mint üzemeltetőknek ez nagy probléma. Egy szakértői vélemény 
megállapíthatja, hogy mi az, ami veszélyt jelent.  
 
Szabó Csaba: Javasolja a szakértővel és a TESZ vezetőivel a helyszíni szemlét. Felkéri a 
bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslatról. 

 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

114/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg termálstrandon lévő fák szükség szerinti 
műszeres vizsgálatát.   
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
• Tarkó Józsefné (2131 Göd, Fácán u. 10.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a háza előtt álló 1 db diófa kivágását kéri, kisebb fát szeretne ültetni.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

115/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a 2131 Göd, Fácán u. 10. sz. előtti diófa kivágását, pótlási kötelezettség 
mellett.  
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  
 
• Danis Gábor Pálné (2132 Göd, Széchenyi u. 5.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező külföldön él, édesanyja lakik itt, fizetnek a néni gondozásáért is, 
nem tudják a lehulló leveleket összetakarítani. A képen látható 4 db felnyírt fáról van szó, a 
levelek összetakarításához időnként adunk közmunkás segítséget. A határozati javaslatában 
elutasítást írt, mivel a fák egészségesek.  
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A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

116/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elutasítja Danis Gábor Pálné kérelmét a Széchényi u. 5. szám alatti 4 db mogyorófa 
kivágására, mivel a fák épek, életerősek, az ott lakó személy kora nem indokolhatja 
kivágásukat.  
A bizottság felkéri egyben a közmunkások irányítóját, hogy nyújtson segítséget az őszi 
lomb összegyűjtésében. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
• Rio-ház Kft. kérelme 
 
Jakab Júlia: A kft. társasházat épít a 2131 Göd, Bornemissza utca 6951/15. helyrajzi számú 
ingatlanon és benyújtották a kertészeti tervüket. Javasolja annak elfogadását. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

117/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elfogadja a 2131 Göd, Bornemissza utca 6951/15. helyrajzi számú ingatlan hátsó 5 
méterére vonatkozó – 2016. szeptember 17-i dátummal jelölt - kertészeti tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
Simon Tamás: Szívesen adna csemetéket, ingyenesen.  
 
• Kertduó Kft. árajánlata az Idősek Otthonában lévő ősfára vonatkozóan 
 
Jakab Júlia: A Kertduó Kft. 175 eFt + ÁFA árajánlatot nyújtott be, a bizottság által korábban 
megszavazott ősfa szakszerű ifjítására, metszésére. Az ágak nagyon átnyúlnak a házakhoz, 
kosaras autó nem fér be az ingatlanra, alpin technikával történő vágásra van szükség. A 
Kertduó Kft. ebben tud szakértelemmel közreműködni. Az ott járó idősekre a fa így komoly 
veszélyt jelent, ezért javasolja a fa megifjítását. Ezt az önkormányzattal szerződött vállalkozó 
nem tudja elvégezni.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a szomszédot értesítsük arról, hogy a zsákokba rakott 
faleveleket az önkormányzat elszállítja. 
 
Jakab Júlia: Az őszi lombakció november 09-től lesz. Ingyenes lerakási lehetőség a gödi 
lakosoknak 4 napon át, 8-17 óráig.  
 
Simon Tamás: Tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatosan ellenőrzik a favágásokat az 
ELMŰ gallyazásoknál. Próba bejárást indítottak Gergely Péterrel, aki fényképfelvételeket 
készít, és a problémákat rögzíti a GHR-rendszerben.   
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Szabó Csaba felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a Kertduó Kft. árajánlatának elfogadásáról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

118/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Kertduó Kft.-től a Vasvári Pál u. 9. 
(Idősek Otthona)  udvarán álló ősfa szakszerű ápolását 175.000 Ft +Áfa díjért. 

 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016 
 
2./ Egyebek: 

 
• Rákóczi Ferenc utca forgalomlassítás 

Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag 
 

Csányi József: Az ülésen kiosztott egy levelet, melyben egy lakó összefoglalta a Rákóczi 
Ferenc utcai forgalomlassítására tett javaslatokat, mivel a Rákóczi utcában megnőtt a 
balesetveszély mind a gyalogos és az autós közlekedés tekintetében. Szeretné, ha a 
Beruházási osztályvezető ezt megkapná és véleményezné a leírtakat. A közvilágítás is rossz és 
a gyalogosátkelő még nincs meg. A Rákóczi utca ismert kanyarjának kiszélesítését javasolja, 
ami nagyon balesetveszélyes. A következő ülésre szeretne erről tájékoztatást kapni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért az elhangzottakkal. Rákóczi utca – Szent István utca északi 
oldala a határ. Ez a közútkezelőhöz tartozik. A közútkezelő szívesen átadná az 
önkormányzatnak, de most ez a folyamatban lévő ügy elakadt. Gyorsítsuk fel a tulajdon 
megszerzését, ezután lehet majd intézkedéseket tenni.  
 
Szekeres Máté tag kiment.  
 
Csányi József: A lakosság viszont észlelte és kéri a probléma megoldását. 
 
Szabó Csaba: Fel kell kérni a rendőrséget a sebességmérésre.  
  
Csányi József: A polgármester úr is tett javaslatot ez ügyben, vannak sebességet jelző táblák,  
kb. 800 eFt-ért lehet beszerezni. Elsősorban viszont a Beruházási Osztály véleményére és 
segítségére számít. 
 
Dr. Pintér György: A baleseti lehetőségek kiküszöbölésére kérjük fel a közútkezelőt. A 
kijelző még mindig olcsóbb, mint az útépítés. A kanyar előtt és után ki lehetne tenni 
táblákat,és alkalmazni lehetne a mérőket. Ezek az intézkedések valószínűleg visszafognák az 
arra járókat. Ha Felsőgöd felől megyünk a Rákóczi utcán, akkor még a fák is akadályozzák a 
belátást.  
 
Szekeres Máté tag visszajött.  
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Jakab Júlia: Ma reggel volt bent egy lakó, aki pont erről panaszkodott. Ő szívesen megnyírta 
volna a gallyakat, de a gyorsan hajtó autók miatt félt kimenni az utcára. Erről készít 
előterjesztést a következő ülésre.  
 
Simon Tamás: A Fácán Óvodánál a gyalogátkelő megépítése folyik.  
 
Szekeres Máté: Az a tapasztalata, hogy minél szélesebb egy út, a sebességet annál nagyobbra 
növelik az autósok. Nem javasolja, hogy egy útszakaszt kiragadjanak a Rákóczi utcán, inkább 
egy komplex átvizsgálást javasol. Érdemes átnézni a lakótömb közlekedését.  
 
Balogh György: Ha az út tulajdonjogát átveszi az önkormányzat, akkor a műszaki 
követelményt is meg kellene nézni, hogy mi az, amit eddig a közútkezelő nem csinált meg. A 
KLIK esetében is voltak problémák. 
  
Nagy Károly tag kiment.  
 
Csányi József: Rákóczi úton az útszegélyt javasolja feltölteni.  
 
Nagy Károly visszajött.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

119/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy a mai bizottsági ülésen tárgyalt 
lakossági javaslatra tegyen észrevételt a Rákóczi utca forgalmának lassítására és a 
balesetveszély csökkentésére, továbbá az útszegélyekkel kapcsolatos problémákkal 
kapcsolatban szükség szerint járjon el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztályvezető 
 

• Veszélyes hulladékgyűjtésről tájékoztatás 
Előterjesztő: Balogh György VKB tag (TESZ igh.) 

 
Balogh György: Veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondja, hogy az iskolánál 
gondot okozott a hosszú kocsisor. Akinél alig volt veszélyes hulladék, az sem ment be gyalog, 
hanem állt a sorban. A forgalomirányításban is rendőri intézkedésre, segítségre lenne szükség 
majd a legközelebbi hulladékgyűjtésnél. Véleménye szerint ez nem megfelelő helyszín, mert 
az iskola környékén 4 óra körül egyébként is áldatlan a közlekedési helyzet. Jó lenne, ha nem 
itt kellene a gyűjtést lebonyolítani, viszont egyelőre nincs megfelelő másik kijelölhető terület.   
 
Jakab Júlia: Önkormányzati tulajdonú terület nincs. Eddig elég volt a négy órás intervallum, 
de most kevésnek bizonyult. Ez nem kötelező, hanem önként vállalt önkormányzati feladat. 
Igény van a gyűjtésre, ha az anyagi hátteret meg tudnánk teremteni, akkor az időt kellene 
kibővíteni, hogy ne tömörüljön ott sok ember és mindenki kényelmesen le tudja adni a 
veszélyes hulladékot.  
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Bertáné Tarjányi Judit: Az M2 és 2-es út összekötését reméljük, hogy a Kormány támogatja, 
ez jelentősen segítené Göd közlekedését. Sajnos sok esetben ott hagyták a TV-ket és 
autógumikat az út szélén.  
 
Szabó Csaba: Felkéri Balogh Györgyöt,hogy készítsen egy tájékoztatást a következő 
bizottsági ülésre, hogy a lakosság a veszélyes hulladékgyűjtés során miből mennyit adott le.   
 
 

• Tájékoztatás a HÉSZ-ről  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
Bertáné Tarjányi Judit: Váratlan fordulattal az állami főépítész egy hiánypótlást írt elő, ezt a 
tervező teljesítette, de erre az álalmi főépítészi iroda nem még nem jelzett vissza elfogadást. 
Ha erre sor kerül, akkor 30 nap alatt a véleményeztetést meg lehet csinálni. Tájékoztatást 
szeretne adni egy jelenleg folyó ügyben ezzel kapcsolatban a bizottság tagjainak. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy erről a végén zárt ülésen számoljon be a főépítész. 
 

• Buszmegállóval kapcsolatos probléma 
Előterjesztő: Csányi József képviselő, VKB tag : 

 
Csányi József: Megemelték a Csokonai utcánál a buszvárót, így a padot is, amire azóta nem 
tudnak ráülni. 
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Beruházási Osztályt a probléma 
megoldására.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

120/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy Csokonai utcánál lévő 
buszmegálló padjainak használhatóságáról gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 
Szekeres Máté: Kérdése, hogy a kerítésépítéseknél az 50 %-os beláthatóság mit jelent?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az egész kerítés hosszára van számítva az 50 %. Ennek megfelelően 
kell átláthatónak lennie és településképi bejelentést igényel.   
 

• Parkolással kapcsolatos problémák 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre képviselő, VKB tag 

 
Szász-Vadász Endre: Egyre több az autó az Oázis lakóparkban, a ház előtt való parkolásra van 
igény. A másik a lakóövezet problémája, sok helyen kint van a „lakó-pihenő” övezet tábla, ezt 
felül kellene vizsgálni.  
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Dr. Nagy Atilla: A vezetői értekezleten elhangzott, hogy a városi közlekedés közúti parkolás 
szabályairól készítsen egy anyagot. Az önkormányzatoknak fizetős parkoló rendszer 
kialakítására ad a törvény felhatalmazást. Egyedi döntéseket hozhat az önkormányzat, mint 
például azt, hogy milyen tábla hol kerül kihelyezésre. Ehhez a szakhatóságoktól meg kell 
kérni egyes esetekben az engedélyt. A kiküldött levéllel kapcsolatban elmondja, hogy a 
jogszabályt idézték. Ez megosztotta a lakosságot: volt akiknek tetszett, volt akiknek nem.  

 
Szabó Csaba: Az autó menyire lóghat ki az úttestszelvényből?  
 
Dr. Nagy Atilla: Az utak szélességét szabályok határozzák meg. Idézi a KRESZ ide 
vonatkozó szabályát az egyirányú utcában történő parkolásról.  Közlekedést szabályozó 
eszközök a KRESZ és a közlekedési táblák. A fő probléma a megnövekedett lakossági 
létszám. Az Adóosztálytól kapott tájékoztatás szerint 1 év alatt 10 %-kal nőtt a gépkocsiadó 
tárgya. Nagyobb mértékben nőtt, mint a lakosságszám.  
 
Szabó Csaba: Tudja az önkormányzat szabályozni azt, hogy az úttest és a kerítés közötti 
részen elfér az autó, akkor ott parkoljon? 
 
Dr. Nagy Atilla: Ha nem zöld felület, akkor igen.  
 
Szabó Csaba: Ez minden körzetben problémát jelent. A „megállni tilos” tábla nem lesz 
megoldás.  
 
Jakab Júlia: Az Oázis lakóparkban a most épülő 48 lakásos társasház esetén a parkolás 
problémát generál majd, ha minden lakáshoz két autó tartozik majd.   
 
Csányi József: Bajcsy Zsilinszky utcában a kerékpár út keskeny, az útszelvénybe belógnak az 
autók, ez is probléma. Hiába szól a közterület felügyelő. Bírságolni nem lehet, de a 
gyermekek és a biciklisták veszélyben vannak. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ez nem kiemelt kerékpárút. Ha nincs parkolást tiltó tábla, akkor 
megállhatnak.  
 
Csányi József: A helyi rendeletben benne van, hogy ha van lehetőség az ingatlanra beállni, 
akkor nem állhat órákig az utcán az autó.  
 
Szász-Vadász Endre: Javasolja, hogy a Gödi Körképben legyen egy felhívás, hogy aki teheti 
álljon be az ingatlanára.  
 
Szabó Csaba: Visszatérve az ülés elején elhangzott ELMŰ gallyazásokra javasolja a jegyző 
intézkedését Göd-Újtelep és Nevelek településrészeken.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

121/2016.(X.19.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri 
címzetes  főjegyző útján a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy kérjen tájékoztatást az 
ELMŰ Zrt-től Göd-Újtelep, illetve a Neveleki városrész gallyazási terveire vonatkozóan. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a zárt ülésről a főépítész 
tájékoztatása kapcsán.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a zárt ülésen tárgyalják 
a főépítész tájékoztatását a HÉSZ-ről. 
 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Csaba       Csányi József 
VKB elnök       képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 
 
 
 


