
Előterjesztés címe:

Az előterjesztés tartalma:

Ülés fajtája*:

Előterjesztő neve:

Az előterjesztést készítette:

ELŐLAP

t..?. napirendi pont**

Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)_____________________________________
Faápolásból származó faanyag deponálása önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon
Közterületi fákból származó faanyag lerakására és feldolgozására alkalmas 
ingatlan keresése
nyílt

Giczy B. Zsuzsanna

Giczy B. Zsuzsanna

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:______
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. június 22.

Sürgősség indoka:

Átadás formája:

Tárgyalja:

Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.________________________
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság

□
X

Szerepelt-e korábbi napirenden:

Pénzügyi állásfoglalást igényel:

Jogi állásfoglalást igényel:

Tanácsnoki vélemény:

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat:____________
A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Képviselő-testület

NEM: X

NEM: □

NEM: X

Városüzemeltetési 
tanácsnok
Sportügyi tanácsnok

VAN: □

jegyző

X
X

IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □_____
IGEN: X
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz:
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzésefLjQuj
IGEN: □
V élemény ező j ogász:_________________
EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

NINCS: □

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:
Megjegyzés:............................................

Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:
jegyző

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Göd Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottságának, valamint Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Közterületi fákból származó faanyag lerakására és feldolgozására alkalmas ingatlan keresése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A közterületi faállomány önkormányzati vagyon, az ezzel való gazdálkodás pedig nem csak a fa 
életében, hanem szükségszerű kivágása esetén is értékteremtő erővel bír. A korábbi évek gyakorlata 
alapján a közterületi fák ápolásából, kivágásából származó faanyag kikerült az Önkormányzat kezelése 
alól, mivel a szerződéses vállalkozó zöldhulladékként elszállította, és lakossági kivágás esetén sincs 
előírva a faanyag beszolgáltatása.
A Településellátó Szervezet saját ágdarálójával lehetőség szerint feldolgozza az általa levágott 
gallyakat, melyet városi dísznövényfelületeken talajtakarásra használunk. Ezen kívül a közterületi 
fákból származó faanyaggal gazdálkodás nem folyik. Az Önkormányzat saját ingatlanán tárolhat 
faanyagot, melyet rászorulóknak szétoszthat, szobrászati alapanyagot biztosíthat vagy értékesíthet igény 
szerint, valamint a gallyak ledarálásából származó aprítékot is deponálhatja felhasználásig. Kérem a 
Tisztelt Bizottságokat, illetve Képviselő-testületet annak támogatására, hogy a Hivatal megfelelő, saját 
tulajdonú, vagy vásárlással megszerezhető ingatlant keressen tárgyi célra.

2131 Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



1. Határozati javaslat:

.../2022. (VI. 28.) PEKJB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

úgy dönt, hogy

támogatja, hogy az Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán közterületi fákból származó faanyagot 
tároljon, illetve azzal gazdálkodást folytasson. A Bizottság támogatja erre alkalmas saját tulajdonú, vagy 
vétel útján megszerezhető ingatlan keresését.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.06.28.

Oldal 2



1. Határozati javaslat: 

.../2022. (VI.28.) VKB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

úgy dönt, hogy

támogatja, hogy az Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán közterületi fákból származó faanyagot 
tároljon, illetve azzal gazdálkodást folytasson. A Bizottság támogatja erre alkalmas saját tulajdonú, vagy 
vétel útján megszerezhető ingatlan keresését.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.06.28.
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1. Határozati javaslat;

.../2022. (VI.30.) KT. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

támogatja, hogy az Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán közterületi fákból származó faanyagot 
tároljon, illetve azzal gazdálkodást folytasson. A Képviselő-testület felkéri a Jegyző útján a Hivatalt 
tárgyi célra alkalmas saját tulajdonú, vagy vétellel megszerezhető ingatlan keresésére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022.10. 31.

Göd, 2022. 06.30.
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