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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2016. január 21-i ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nagy Károly tag nincs jelen, jelezte távol maradását. 
Simon Tamás 2016. január 01-től alpolgármesteri tisztséget tölt be, ezért nem tagja a 
bizottságnak)  
                             
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van. Egyebekben az 
ülés előtt kiosztásra került a „Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók 
versenykiírása” c. napirendi pont. A 2. napirendi pontot javasolja levenni, mert nem tudta a 
tegnap délután érkező anyagot kellő felelősséggel átnézni. Javasolja, hogy a bizottság ezt a 
következő ülésén tárgyalja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Mödlinger Éva - az elmúlt 
ciklus külsős bizottsági tagja, régebben képviselő – elhunyt. Sokszor segítette a bizottság 
munkáját a zöldfelületi kérelmekkel kapcsolatban. Kéri, hogy egy perces néma felállással 
emlékezzenek rá.  
 
Ezután felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirendi pontokról és az 
Egyebekben tárgyalt napirendekről. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) "Környezetvédelmi feladatok 2016" költségvetésének meghatározása 
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
 
2.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
3.) Egyebek: 
     - Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 
       Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
     - Gyalogátkelőhely átfestése 
       Előterjesztő: Szabó Árpád bizottsági tag 
     
 

Bertáné Tarjányi Judit: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné tájékoztatni a 
jelenlévőket a Helyi Építési Szabályzat készítése során felmerült fontos kérdésekről. A 
HÉSZ-ről munkaközi anyaggal már rendelkezik. A tervezővel a kiküldendő véleményezési 
anyagot szeretnék lezárni és a kiküldésre előkészíteni. Javasolja, hogy a bizottság rendkívüli 
ülésen tárgyalja majd a HÉSZ-t, a honlapon keresztül történő elérhetéssel. Másodsorban az új 
építési jogszabályokról szeretné tájékoztatni a jelenlévőket. Az új szabályozás érinti a 300 
m2-ig hasznos alapterülettel rendelkező ingatlanokat. Ide tartozik a gödi ingatlanok 90 %-a.  
Ezután kötelező lesz az ingatlan és a szomszéd ingatlan növényzetének feltüntetése, az 
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utcakép is. Az építési hatóság továbbítja a bejelentést az építés felügyeletre, ahol az építési 
napló megnyitása kötelező. 
Az építkezést nem ellenőrzik, a tervező és műszaki ellenőr valamint az építtető lesz a 
munkálatokért a felelős. Ismerteti a szabálysértés esetén alkalmazható szankciókat. Eddig 
ketten jelezték, hogy nem tartják megfelelőnek az új szabályozást. A rendeltetés módjában és 
a rendeltetési egységekben fontos változások lesznek, mely véleménye szerint nagy 
veszélyeket hordoz magában. Minden előírást be kell tartani, még ha nem lesz ellenőrzés, 
akkor is. Sajnos az építtető számára jogbizonytalanságot eredményez a szabályozás. 
  
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1. napirendi pont: „Környezetvédelmi feladatok 2016” költségvetésének meghatározása 
 
Jakab Júlia: Az előterjesztésben felsorolt összegek a tavalyi tényszámokon alapulnak. A 
költségek nettó költségek. Az önkormányzat rendeletében megszűntette az égetés lehetőségét, 
ennek hatására a zöldhulladékkal kapcsolatos költségek a duplájára növekedtek. Tavaly 
elmaradt a Dunapart-nyaralóházak, a Németh László Általános Iskola, a Feneketlen tó 
zöldfelületi tervezése, erről még nem döntött polgármester úr, a bizottsági döntés már 
megszületett. Kéri, hogy az igényeket most jelezzék, hogy a költségvetésbe be lehessen 
tervezni. 
 
Szabó Csaba: Tavaszi lombgyűjtési akciót is be lehetne tervezni.  
 
Jakab Júlia: Akkor egy összeget is meg kell határozni. Két hetet javasol az akcióra, nem 
hármat. Az összegnél 2 mFt-os emelést javasol, így a 4,4 mFt helyett 6,5 mFt lenne a tervezett 
költség. Így a határozatban szereplő összeg is változik 30.353.000,-Ft-ra. 
 
Simon Tamás: Támogatja az elhangzott javaslatot. A lakosságnak idén is javasolni kell a 
komposztálást, erről a Gödi Körképben készülhetne tájékoztatás. A házhozszállítás költsége 
benne van az összegben? Erre milyen forrás van? 
 
Jakab Júlia: Nincs benne, ezt a lakosság fizette 100,-Ft/zsák. Erre nem kell plusz forrás. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kerítésen kívüli növényzet is bekerült az új építési szabályokba. A 
helyszínrajzon a tervezett növényzetet majd fel kell tüntetni, sőt a szomszédét is, mindez a 
használatbavételi engedély feltétele lesz. Helyi rendeletet kell majd erre vonatkozóan alkotni. 
 
Szabó Árpád: Újabb komposztálási kampányt javasol. Az összköltségben igen nagy összeget 
jelent az összes feladathoz képest. Esetleg az önkormányzatnak kellene erre megoldást találni. 
 
Szabó Csaba: A városi szintű komposztáláson többször gondolkodtak már. A megmaradt 
komposzt felhasználása, szállítása okoz gondot. 
 
Jakab Júlia: 100 mFt-os beruházást jelentene egy városi komposztáló kialakítása, ezt több 
település összefogásával lehetne megvalósítani. Pontos létesítési szabályok vannak, amik igen 
költségesek, az ott dolgozók bérét és a fenntartást is finanszírozni kellene, tehát a fenntartás 
hatalmas költségű lenne.  
 
Szabó Árpád: Az ősszel bekerült komposztnak mi lett a sorsa? 
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Jakab Júlia: A csomádi komposztálóba kerül, 2500,-Ft/tonna árat fizetünk érte. Felajánlja, 
hogy a lakosság részére a kedvezményes komposztáló keretek kiosztását szívesen 
megszervezi. Az összes háztartásba eljuttatták a színes füzetet a komposztálásról. A bizottság 
dönthet arról, hogy ismételten induljon komposztálást népszerűsítő akció, viszont akkor ehhez 
forrást kell biztosítani.  
 
Simon Tamás: Az idei pályázatokról van információ? 
 
Jakab Júlia: Még nem volt ideje átnézni a kiírásokat, de hamarosan megteszi. 
 
Szabó Csaba: A táblázatban szereplő lombszállítási összegre 7 mFt-ot javasol, így módosul az 
összeg a határozatban is. 
 
Jakab Júlia: Akkor a 21,8 mFt + ÁFA a megemelt összeg miatt 24,4 mFt + ÁFA lesz, így a 
határozatban szereplő összeg a bruttó 27.686 mFt-ról 30.988.000,-Ft-ra változik.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” , egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

1/2016.(I.21.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek a „Környezetvédelmi feladatok 2016” költségvetési sorra 
bruttó 30.988.000,-mFt betervezését. 

Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 
 
2. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 

• Deák Sándor (2131 Göd, Vasvári Pál u. 32/a) kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a háza előtt található 3 db akácfára kér kivágási engedélyt, mert az 
ingatlan bejáratát át szeretné helyezni és új utcaképet akar kialakítani. A pótlást vállalja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Amíg a településképi bejelentés tudomásul vétele nem történik meg, 
addig nem javasol döntést. A kerítést építést is be kell jelenteni.  
 
Szabó Csaba: Javasolja levenni a kérelmet a napirendről. 
 

• Halász Józsefné (2131 Göd, Pesti út 60.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A fák belógnak a kérelmező ingatlana fölé. Félő, hogy beszakadnak az ágak, 
mindenképp indokoltnak találja a veszélyes ágak eltávolítását. A másik része a kérelemnek, 
az öreg eperfa kivágatása. Csúszásveszélyt is jelent az éréskor, javasolja a kivágatást.  
 
Szabó Csaba: Egyetért a javaslattal. Felkéri a tagokat a szavazásra.  
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A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
2/2016.(I.21.) sz. VKB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2131 Göd, Pesti út 60. szám előtt található fák visszavágását és az eperfa kivágását.  
 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 
• Flaisz László (2132 Göd, Szeder u. 12-14.) kérelme 

 
Jakab Júlia: A Szeder u. 12-14. sz. alatti rendezetlen telket megvásárolta egy új tulajdonos, 
aki kéri a jegenyefák gallyazását.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

3/2016.(I.21.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, 
Szeder u. 12-14 előtti jegenyenyár fák gallyazását. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 
 

• Berekvölgyi Gabriella (2120 Dunakeszi, Pihenő sétány 126.) kérelme 
 
Jakab Júlia: A telek Dunakeszihez tartozik, a belógó fák a Szakáts-kertbe nyúlnak. Építkezni 
szeretne, ezért a belógó fákat szeretné kivágatni. Véleménye szerint a gallyazás elégséges 
lenne. 
  
Bertáné Tarjányi Judit: A Dunakeszihez tartozó úton lévő fák nyúlnak be az ingatlanra, 
viszont a fák Gödhöz tartoznak. 
 
Szabó Csaba: Javasolja a fák gallyazását. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2016.(I.21.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Szakáts kert és Dunakeszi, Pihenő sétány 126. ingatlanok határán lévő nyárfák visszavágását. 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
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Jakab Júlia: Kovacsik Tamás képviselővel jártak az Alkotmány utcában és a Duna-parton a 
fák állapotának megtekintése végett. Az ELMŰ régen gallyazta az akácfákat, most nem.  3 db 
fa kivágás és 10 gallyazás szerepel a kérelemben. A képviselő kérelmezi továbbá az Arany 
László sétányon 3 db sarjként kinőtt celtisz, vagyis ostorfa kivágását.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

5/2016.(I.21.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól az Alkotmány utcában 3 db akácfa kivágását, illetve 10 db akácfa 
gallyazását és az Arany László sétányon 3 darab sarjként kinőtt celtisz  fa kivágását.  
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 

 
 
3. napirendi pont: Egyebek 
 

• Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 
  
Jakab Júlia: Egyeztetett a polgármesterrel arról, hogy idén is kiírásra kerül a pályázat a 
faápolási munkálatokra. A felsorolt szempontok a kiírásban az előterjesztés szerint jelennének 
meg. Az összeg keretösszeg 1 évre, annyit használ fel belőle a bizottság, amennyi szükséges. 
Februári ülésen dönthetünk a beérkezett pályázatokról.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja a határozatba a munkálatokat is megjelölni, beírni felelősként  a 
jegyzőt, hivatali felelősként Jakab Júliát, és a határidőt február 5-vel megjelölni.   
 
Szabó Csaba: Kérése a bizottság tagjaihoz, hogy a következő ülésre a most kiosztott 2. 
napirendi pont anyagát a tagok hozzák magukkal.  
 
Popele Julianna: Javasolja a következő ülésre a 2. napirendi pont anyagának a bevezetésében 
a Beruházási Osztályt Önkormányzatra javítani, a második bekezdésnél pedig a Polgármesteri 
Hivatal helyett szintén az Önkormányzatot megjelölni.   
 
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról az alpolgármester által tett kiegészítő javaslatokkal együtt: 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2016.(I.21.) sz. VKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tendert ír ki a 
Göd Városában végzendő fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 2016 évre 
vonatkozóan, az alábbi munkálatokra: 
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• fakivágás 5 m magasságig kosaras kocsi nélkül 

• fakivágás 5 m magasságig kosaras kocsival (amikor a fa kidöntésére vezetékek 
miatt nincs lehetőség) 

• fakivágás 5-10 m magasságig kosaras kocsival 

• fakivágás 10-20 m magasságig kosaras kocsival 

• fa gyökérzet eltávolítás 30 cm törzsátmérőig 

• fa gyökérzet eltávolítás 30-60 cm törzsátmérőig 

• fa gyökérzet eltávolítás 60 cm törzsátmérő felett 

• gallyazás kosaras kocsi nélkül max. 5 m magasságig (Ft/m3) 

• gallyazás kosaras kocsival (Ft/m3) 
 

(Az áraknak tartalmazniuk kell a levágott faanyag, lombozat, valamint az eltávolított 
gyökérzet elszállítását is.) 

A kiírás lebonyolítására a Bizottság felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt. 
 
Határidő: 2016. február 5. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Gyalogátkelő festése  
 

Szabó Árpád: Szeptemberben jelezte, hogy a Németh László Általános Iskolánál szükséges 
lenne a zebra átfestése. 
 
Balogh György:  A festéket már megvették korábban, de nem jutott eddig idő rá, ahogy az 
időjárás engedi a festést elvégzi a TESZ. 
 
Szabó Csaba VKB elnök megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

 kmf. 
 
 
 
 
 
Szabó Csaba       Csányi József  
VKB elnök      képviselő tag, jkv. hitelesítő                                     

        
 
 


