
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 
22-én 10:00-kor kezdődő, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2016. november 22. 10:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: VKB soron következő ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József, képviselő 

 
Szabó Csaba köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit. 
Megállapítja a határozatképességet – 8 tag jelen van - és az ülést megnyitja. Távolmaradását 
előzetesen jelezte Lenkei György, igazoltan van távol.  
 

A bizottság tagjai egyhangú 8 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 

1.) Kettőskereszt-állítási kérelem 
Előterjesztő: Sipos Richárd, képviselő 
 

2.) Tolsztoj köz 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit, főépítész 

 
3.) Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 

Előterjesztő: Jakab Júlia, környezetvédelmi előadó 
 

4.) Városi Advent – adventi koszorú állítás 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre, képviselő 
 

5.) Egyebek 
Előterjesztő: Jakab Júlia 

- Táncsics M. u. 5/2 fakivágási kérelem 

- korlátozó táblák 
 

I. Kettőskereszt-állítás:  

Szabó Csaba: Most hétvégén fogják felállítani, jó helyen lesz, sokan fogják látni. 

Szekeres Máté: nagyon jó kezdeményezés, hogy Advent időszakában figyeljünk egymásra, a 
családra. A kettőskereszt-állítást politikai megnyilvánulásnak látom. Nem tartom egyik vallási 
ünnepséget sem olyannak, amit párt célokra fel lehetne használni. Ezt nem tudom elfogadni. 
Lehet egyéb módokat is erre, de semelyik párt nem támogatja. Nem tudom elfogadni, hogy a 
városvezetés mellé áll. 

Szabó Csaba: Elfogadom az álláspontját, köszönöm. 



Szász-Vadász Endre: Nem gondolkoztak rajta, hogy állandó helye legyen a kettőskeresztnek? 

Szabó Árpád: Még nem gondolkoztunk állandó helyen. Talán érdemesebb erre a négy hétre 
felállítani. Nagyobb figyelmet kap, mintha folyamatosan állna. Advent időszaka világunkban 
inkább a vásárlás felé ment el, az ünnep elveszett. Ezzel szeretné az ünnep eredeti céljára 
felhívni a jobbik a figyelmet. Időnként szoktunk beszédet tartani, adventi koszorút viszünk.  
Nem hiszem, hogy ez hitszavazatokat hoz a Jobbik számára. 

Bertáné Tarjányi Judit: Meg szeretném erősíteni. A Jobbik évek óta kezdeményezi a 
kettőskereszt-állítást, soha nem volt még visszhangja.  

A bizottság 7 „igen” és 1 „nem” szavazat mellett elfogadja a tájékoztatást és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

139/2016. (XI. 22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
engedélyezi a Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének a 4878 hrsz-
on (Felsőgödi vasútállomás peronja és a Honvéd sor között) – 2016. november 25-tól 
2016. január 8-ig tartó időszakra kettőskereszt felállítását, a kérelmükhöz csatolt 
statikai vélemény alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba, VKB elnök 
 
  

II. Tolsztoj köz 

Bertáné Tarjányi Judit: (térképen mutatja a helyszínt) Társas ház jellegű épület, ami 
csónakház volt régen a két háború között. Később lakásokra felszabdalták. Alsó szint rendben 
van, Bauhaus jellegű. Maga a Gorkij köz nagyon keskeny.(További képeket mutat) 
Megegyeztek korábban a lakók, hogy ezen az ingatlan részen járnak le. Cserélődtek az 
ingatlan tulajdonosi jogok. (mutatja térképen hol jártak le a Duna-partra) Túlnyomó részét 
elfoglalja a támfal. Ahol a lépcső van az közterület. A lakók a korábbi szóbeli megállapodást 
szeretnék legalizálni. Meg kell adni a lehetőséget azoknak, akik a Duna közelében vesznek 
házat, hogy le tudjanak járni a lakók a Duna-partra. Részleteket akkor tudjuk megbeszélni, ha 
ezen a részen a növényzet ki van irtva. A lakók állják a költségeket, egy villanyoszlopot 
valószínűleg arrébb kell helyezni, ebben kérik a segítséget. Cserébe a Duna-parti szakaszt 
rendbe tennék.  Az elvadult lépcsőt rendbe tennék, egyelőre elvi hozzájárulást kérnek.  

Simon Tamás: Főépítészt kérdezem, jól értem, hogy a támfal önkormányzati közterület? 

Bertáné Tarjányi Judit: Igen, egy nagyon magas támfal, még háború idején épült. A város 
lakossága számára is használható lesz, nemcsak a környéken lakóknak. 

Simon Tamás: Milyen hosszú ez a támfal.  

Bertáné Tarjányi Judit: 23,5 méter 



Simont Tamás: Megvalósítható a korlát? 

Bertáné Tarjányi Judit: Igen. Részleteket akkor tudunk, ha a növényzet eltávolításra került.  

Simon Tamás: Volt kitűzés telekhatárokra? 

Bertáné Tarjányi Judit: Nem tudok róla, ez a hivatalos helyszínrajz, nagy problémát nem 
érzékelek. 

Szekeres Máté: Városi pénzből létrehozunk egy lejárást, ami csak a környéken lakók haszna? 

Bertáné Tarjányi Judit: Nem, ez nyereség a városnak, mert a Duna-parti sétány 
visszaállíthatóvá válik. 

Nagy Károly: Ezzel foglalkozott korábban már a Bizottság. Itt azért elég rendezetlen ez a 
rész.  

Bertáné Tarjányi Judit: Igen, mindenképp egy nyereség a városnak. Egy szakasz járhatatlan, 
itt (térképen mutatja) a váci tanösvényhez hasonló megoldás elképzelhető, kivitelezhető. Erre 
már készül statikus terv.  

Jakab Júlia: Ha következő évben nem is fér bele érdemes előkészíteni a tervet. 

Szabó Csaba felkéri Bertáné Tarjányi Judit főépítészt, hogy következő ülésre terjessze be a 

Duna-parti sétány helyreállításának a terveit. 

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

 
140/2016. (XI. 22.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elviekben támogatja az 546 helyrajzi számú közterületen (Tolsztoj köz) a Duna-part 
irányában történő lejáró megnyitását, a műszaki megoldások egyeztetésére felkéri a 
Beruházási Osztályt. 

Felelős:  Markó Jószef, polgármester 
Dr. Szinay József jegyző 

Határidő:  2017. április 30. 
 

Bertáné Tarjányi Judit: HÉSZ életbelépésével a Kossuth Lajos utcától a csónakházig szabad 
lesz fürdeni. Mindenki saját felelősségre fürödhet. Ahhoz, hogy ne legyen vita a 
motorcsónakok miatt szabad strandok felállítása továbbra is megfontolandó az önkormányzat 
számára. Kijelölt fürdőhely megnyugtató a szülők számára, akik gyerekekkel mennek a Duna 
partra.  

 

 



3. fakivágás. 
 
Szabó Csaba: A fakivágási munkákat minden évben megversenyeztetjük. Idén a vállalkozó 
lebetegedése miatt késések voltak. Most megpróbálunk olyan vállalkozót választani, aki teljes 
mértékben el tudja látni a feladatot.   
 
Jakab Júlia: Februárban szokott döntés születni, amiből március lesz, mire elkezdenek 
dolgozni. A csúszás annak is volt következménye, hogy január – február – március munkája 
egyszerre indult meg. Nem csak a vállalkozó hibája. Nem folyamatos volt a munka, egyszerre 
zúdult rá. Ezért is érdemes még ebben az évben kiválasztani a jövő évi vállalkozót, 
gördülékenyebben menjen a munka. Második félévben már nem volt gond, határidőre 
végezték a feladatokat. Időpontot lehetne változtatni, hogy az utolsó bizottsági ülésen döntést 
tudjunk hozni.  
 
Szabó Csaba: Utolsó hivatali napot javaslom határidőnek, így többen jelentkezhetnek. 
December 23. 12:00 óráig lehetne így leadni a pályázatokat. 
 
A bizottság 8 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

141/2016. (XI. 22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tendert 
ír ki a Göd Városában végzendő közterületi fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 
2017 évre vonatkozóan. A kiírás lebonyolítására a Bizottság felkéri a környezetvédelmi 
előadót. 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős:  Szabó Csaba, VKB elnök 
  Dr. Szinay József, jegyző 

Jakab Júlia, környezetvédelmi ügyintéző 
 
4. Városi advent 
 
Szabó Csaba: Amennyiben egyetértetek vele a VKB megfinanszírozná az adventi koszorúnak 
a felállítását. 
 
Szász-Vadász Endre: Tavalyi évben állítottuk az első adventi koszorút. A karácsony 
várásának jelképeként szeretnénk hagyományt teremteni a városban. Ez a 40.000 a 
gyertyáknak a költsége.  
Szabó Csaba: Speciális gyertyák, nagy átmérőjűek, amiket nem lehet kereskedelmi 
forgalomban megvásárolni és 10.000 Ft darabja. Javaslom, előre lehessen felvenni utólagos 
elszámolással. 
 
Szekeres Máté: A felső gödi és alsógödi egyház között hogyan fog megoszlani a 
gyertyagyújtás? 



Szász-Vadász Endre: Egyik évben Felsőgödön, másik évben Alsógödön. Ha jövőre sikerül 
megcsinálni az alapot Alsógödön, akkor jövőre ott lesz.  
 
Szekeres Máté: Akkor most el kellene kezdeni szervezni. 
  
Balogh György: Egyetértek a Mátéval.  Nem volt olyan nagy összeg, egy időben fel lehetne 
állítani mindkét helyen. Kicsit neheztelték, hogy Alsógödről Felsőgödre kell menni az 
eseményre. 
 
Mudri József: Egy plébános van. 
 
Dr. Pintér György: Akkor a plébánosnak is duplán kell mindent csinálni, 8 alkalmat kellene 
leszervezni. Vele is egyeztetni kell, nem adhatunk neki plusz munkát. 
  
Szabó Csaba: Tulajdonképpen több iskolából szerepelnek a gyertyagyújtáson, így meg van 
osztva a településrészek közt.  
 
Dr. Pintér György: Majdnem minden ünnep Alsógödön van, ez az egy van Felsőgödön. 
Valaki megbeszéli a plébánossal és vállalja, akkor legyen, de ez szervezést igényel. 
 
Szabó Árpád: Erősítsük a lakosokban, hogy nem alsógödi, vagy felsőgödi, hanem gödi. 
 
Balogh György: Egyik héten lehet itt a műsor, másik héten ott. Templomba járók közössége 
más. Biztos vagyok benne, hogy megszervezhető. 
  
Simon Tamás: Meg kell szervezni a koszorú felügyeletét is. Vérlázító módon úgy lopták el a 
gyertyát, hogy valakik szemmel tartották és a mise ideje alatt lopták el. Valaki kell, hogy 
őrizze, amíg az ünnepségen van a nép. Ezt feltétlen meg kell oldani idén. Távlatilag mind a 
két templomhoz kell kamerát helyezni. Még egyeztetés alatt vannak a helyszínek, de ide fog 
kelleni egy. 
 
Nagy Károly: Amikor az első ciklusban képviselő voltam erről szavazás volt. Generációk 
kellenek, hogy gödi polgár legyen valaki. A városvezetésnek kell kezelni, hogy ezt ne érezzék 
a lakók. 
 
Dr. Pintér György: Főépítészt kértem, hogy adjunk nevet az egyes településrészeknek.  
 
Szekeres Máté: A 2131-2132 irányítószámok és a patak markáns vonal, de ma már többen 
laknak felsőgödön.  
 
Simon Tamás: Jelentős fejlesztések lesznek, amiből nagy rész Felsőgödhöz kapcsolódik. 
Igyekszünk hogy Alsógödön is történjen fejlesztés. Tervezzük két utca Petőfi Sándor utca és 
meg kell tervezni a Béke út, különösen a Duna felőli szakaszát. Vízelvezető rendszert, 
parkolókat meg kell oldani. 



 Dr. Pintér György: A bekötőút az alsógödiek javát fogja szolgálni. A fejlesztés kétharmada. 
 
Szabó Csaba: Teljesen megújul a felsőgödi Ady Endre utca. Felesleges városrészekről 
beszélni. Mindenhol egyenlő arányba kerüljön a közlekedés minősége. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: (Térképen mutatja hol lesz az összekötő út.) Ez mindenkinek jó. 
Dunakeszin is nagy dugók vannak reggelente. 
 
Szabó Csaba: Végül a Nemeskéri-Kis Miklósnál körforgalom lesz? Megvalósul?  
 
Simon Tamás: Ady Endre úton is lesz fejlesztés, egy tervező dolgozik már a kialakításon. 
 
Szabó Csaba: Rengeteg felé járok a városba, a körforgalomba lehetne építeni valami városi 
jellegzetességet. 
 
Csányi József: Ha már utak, külön hívjuk össze képviselőket és jelezzék milyen fejlesztési 
kéréseik vannak. Természetesen az intézmények környéke a legfontosabb, de vannak olyan 
utak, amiket meg kell erősíteni, be kellene vonni az építésekbe. Kincsem Istálló is épül, ott is 
az összlátkép érdekében a Mihácsy utca és a Kincsem utca elkészítésével lesz egységes a kép.  
Megér egy egyeztetést a képviselőkkel, hogy aszerint mérlegeljük. 
 
Szekeres Máté: Régi Ramónánál kiraktak egy nagy fényreklámot, ha olyan időszakban 
érkezik az ember, nagyon vakít. A kerékpárutat nem látni tőle.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Ramóna már felmerült, hogy oda lassítóra lesz szükség. Ady Endre 
út mindenképp fontosabb, rosszabb állapotban van, mint a Béke út. 
  
Simon Tamás: Minden képviselő leadta az utcaigényét. Át kell beszéljük. 
 
A bizottság 8 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

142/2016. (XI. 22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a saját 
pénzügyi keretéből finanszírozza a Felsőgödi Jézus Szíve Templomnál kihelyezésre 
kerülő adventi koszorú költségeit 40.000 Ft értékben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba, VKB elnök 
Forrás: VKB 2016. évi keret 
 
 
 



5. Javaslat sebességkorlátozásra és kutyaürülék összeszedését figyelmeztető tábla 
kihelyezésre 
 
Dr. Pintér György: Lakossági megkeresés érkezett sebességkorlátozásra. Kérdés ténylegesen 
szükséges kihelyezni forgalomlassító táblát? 
  
Szabó Csaba: Mennyire korlátoznánk? 
 
Pintér György: Nem néztem utána, aki szakmailag ért hozzá ezt is megvizsgálja. 
  
Jakab Júlia: Sokan választják ezt az utcát iskolába menet, sok gyerek kerékpárral érkezik. Azt 
látom nem az a gond, hogy gyorsan megy vagy nem, egyszerűen nem férnek el. Hiába 
teszünk ki táblát, ha nem tartják be nem ér semmit. A tábla az alapvető problémát nem oldja 
meg.  
 
Pintér György: Javaslom, vizsgálja meg a beruházási osztály mi a legjobb megoldás. 
Forgalomlassító vagy tábla? Templom utcában elkészül az aszfalt még egy lehetőséget ad 
lehajtani a tóhoz. 
 
Csányi József: Egyetértek, hogy vizsgálják meg. Szerintem zónákat kellene kialakítani és 
szigorúan büntetni, különben soha nem lesz rend. Meg kell vizsgálni és a város egész 
területére meg kell határozni ezeket a zónákat. Figyelmeztető táblákat is sokfelé ki kell 
helyezni. Közteresek ketten vannak, nem győzik. (felolvas egy lakótól kapott levelet)  
 
Jakab Júlia: Két emberrel nem lehet elvinni a beruházási osztályt sem. 
 
Csányi József: Megértem, hogy kevés ember van, nem szeretnék feszültséget, de erről kell, 
hogy beszéljünk. Valami sorrendiséget fel kell állítani.  
 
Dr. Pintér György: 1. vizsgálják meg. 2. ha ki kell tenni, mondja meg a beruházási osztály 
mennyibe kerül és következő ülésen a VKB szavazzon róla.  
 
A bizottság 8 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

143/2016. (XI. 22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző 
útján felkéri a Beruházási Osztályt, hogy  

a. vizsgálják meg a Luther Márton utcában a forgalomlassító vagy 
sebességkorlátozó táblák kihelyezésének szükségességét és amennyiben azok 
kihelyezése indokolt, úgy e tárgyban a következő bizottsági ülésre készítsenek 
előterjesztést, 



b. helyezzenek ki a Bartók Béla utca elejére és a városi rendezvények helyszínéül is 
szolgáló szabad terület ÉK-i sarkára a kutyaürülék felszedésére figyelmeztető 
táblát. 

 
Felelős:  Szabó Csaba, VKB elnök 
  Dr. Szinay József, jegyző 
 
Egyebek 
 
Jakab Júlia: Fakivágási kérelem érkezett egy lecsonkolt akác ügyében. Kocsi beállót szeretne 
építeni a Táncsics Mihály u. 5/2 szám tulajdonosa. Építkezést akadályozza, ezért kéri a csonk 
fa kivágásának engedélyezését, amit később pótolna. 
 
A bizottság egyhangú 8 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

144./2016. (XI. 22.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a Táncsics Mihály u. 5/2. szám előtti 1 db csavart akácfa kivágását, pótlási kötelezettség 
mellett 
 
Határidő:  2017. március 31. 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 
 
Szekeres Máté: Ramónát kinek kell megnézni?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Már jeleztem, hogy problémás. Reklám elhelyezés egyébként is 
bejelentés köteles.  
 
Szász-Vadász Endre: Kerékpár utakon láttam lámpákat, itt is lehetne kihelyezni 
akkumulátoros napelemes lámpákat a kerékpárút mentén. 
 
Jakab Júlia: Pályázatot kellene találni, mert ez biztos nem olcsó.  
 

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

 

 

 

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

      Szabó Csaba      Csányi József 

        VKB elnök             képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

k.m.f. 


