
d'... napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
ELŐLAP

Előterjesztés címe: Őszi lakossági faültetés

Az előterjesztés tartalma: Döntés az őszi faültetési akció megtartásáról jelen gazdasági helyzetben

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Tóth János jegyző

Az előterjesztést készítette:
Giczy B. Zsuzsanna

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. augusztus 24.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság X

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság X
Képviselő-testület X

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: X IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: X
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.......... . ..................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: X IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: egyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

b

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
FCépvisdlő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* 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: Döntéshozás az őszi lakossági növényültetési akció megtartásáról jelen gazdasági helyzetben

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat évek óta megtartja az őszi lakossági faültetési akciót, mely során a lakosok 
meghatározott fajtájú facsemetét igényelhetnek saját ingatlanuk elé abban az esetben, ha 
együttműködési megállapodást írnak alá az Önkormányzattal a fa gondozására. Míg az az akció a 
kezdetekben nagy népszerűségnek örvendett és akár 3-400db fa is kiosztásra került 3-4M Ft értékben, 
az utóbbi években ez a darabszám egyre csökkent, tavaly már csak alig 60db fát osztottunk ki. Ennek 
oka egyrészt a valamivel kevesebb igénylés, másrészt az, hogy sok helyszín a közmüvek vagy az út 
szabályozási szélessége miatt nem felelt meg az ültetési követelményeknek és az igénylés elutasításra 
került. Bár a 2022. évi költségvetésben eredendően tervezve lett ez a tétel, a faiskolai árak is kb. 30%- 
kal magasabbak lettek, és jelen gazdasági helyzetben felmerül a kérdés, hogy amikor alapvető 
működtetési és fenntartási feladatokra is kevesebb pénz jut, ezt a programot vállalja-e az Önkormányzat. 
Ugyanakkor kidolgozás alatt van egy olyan zöldfelület-fejlesztési forma, mely újfajta csapadékvíz
kezelési és vízmegtartási megoldások bevezetésével szintén az ingatlanok előtti közterületek 
megújítását, ezáltal a lakosság támogatását célozza meg. Ezért kérem a Tisztelt Bizottságokat és a 
Képviselő Testületet, hogy hozzon döntést abban, hogy a lakossági faültetési program megtartásra 
kerüljön-e.

2131 Göd, Pesti út 81. M 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 (A): 

...72022. (VHI. 29.) PEKJB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

úgy dönt, hogy

támogatja, hogy az Önkormányzat 2022-ben megtartsa a lakossági faültetési programot.

1. Határozati javaslat (B): 

.../2022. (Vni. 29.) PEKJB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

úgy dönt, hogy

nem támogatja, hogy az Önkormányzat 2022-ben megtartsa a lakossági faültetési programot. A 
Bizottság támogatja, hogy újfajta zöldfelület-fejlesztési és csapadékvíz-kezelési program kerüljön 
kidolgozásra a lakosság megsegítésére.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.08.29.
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1. Határozati javaslat (A):

.../2022. (VHI.29.) VKB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

úgy dönt, hogy

támogatja, hogy az Önkormányzat 2022-ben megtartsa a lakossági faültetési programot.

1. Határozati javaslat (B);

.../2022. (Vni.29.) VKB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

úgy dönt, hogy

nem támogatja, hogy az Önkormányzat 2022-ben megtartsa a lakossági faültetési programot. A 
Bizottság támogatja, hogy újfajta zöldfelület-fejlesztési és csapadékvíz-kezelési program kerüljön 
kidolgozásra a lakosság megsegítésére.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.08.29.

Oldal 3



1. Határozati javaslat (A): 

.../2022. (VHI.29.) KT. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

2022-ben megtartja a lakossági faültetési programot.

1. Határozati javaslat (B);

...72022. (VHI.29.) KT. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

2022-ben nem tartja meg a lakossági faültetési programot. A Képviselő-testület felkéri a jegyző útján a 
Hivatalt újfajta zöldfelület-fejlesztési és csapadékvíz-kezelési program kidolgozásra a lakosság 
megsegítése érdekében.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022.11. 30.

Göd, 2022. 08.29.
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