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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. május 30-
án 10:00-kor kezdődői, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2016. május 30. 10:00 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: VKB soron következő ülése 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József képviselő 
 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Hiányzik Lenkey György, Nagy Károly és Szekeres Máté. Mindhárman hivatalosan 
vannak távol. 
 
Szabó Csaba: Egy napirendi pontunk van + egyebek – Ilka patak medrében Ország út mellett 
van egy kiszáradt nyárfa. Ez ügyben kell majd döntenünk.  
 
Csányi József: javítani kell padokat, szemeteseket, javaslom, írják össze a képviselők az 
igényeket. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napi rendi pontok: 
 

1.) Zöldfelületi kérelmek 
Előterjesztő: Jakab Júlia – környezetvédelmi ügyintéző 
 

2.) Egyebek 
 
Előterjesztő:  Szabó Csaba 
 
- Ilka patak medrében kiszáradt nyárfa 
- Padok, szemetesek igényének összeírása 
 
Előterjesztő: Simon Tamás  
 
- Tájékoztató a várható beruházással és árvízkezelési koncepció tervvel 

kapcsolatban. 
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1.) napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek:  
 
1. kérelme Bornemissza u. 26. szám alatti ingatlan kertészeti tervének 

elfogadására. 
 
Jakab Júlia: A telek hátsó 5 méterében 3 szintű növényzet van. Ennek megtartása a cél. 
Gyepfelület, cserje szint, lombkorona szint. Kértem minden kertészeti terv beadótól, hogy 
jelöljék milyen fajtákat ültetnek. Itt is látszik - 6. oldalon -, hogy hol helyezkednek el a fák, 
hogyan zár a lombkoronaszint. Az erdőrész megtartására, hogy ne vágják ki a fákat nem 
tudjuk kötelezni a lakókat. Ez most egy átmeneti megoldás, akik újonnan megvették, nem 
akarnak bozótos akácos erdőt a kertjükben. Ez a kertészeti terv biztosítja, hogy legyen ott 
növényzet, de ne egy erdő, hanem kulturált zöld terület. 
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kertészeti tervet, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

65/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 

által, a 2131 Göd, Bornemissza u. 26. szám alatti ingatlanra benyújtott 
kertészeti tervet. A kertészeti terv kivitelezésének határideje 2016. november 15.  
 
Határidő:  2016. november 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
 

2. kérelme a 6951/13 hrsz-ú ingatlan kertészeti terv elfogadására. 
 
Jakab Júlia: Véleményem szerint ez a kertészeti terv is megfelelő, kérem a bizottságot- 
hasonlóan az előző esethez - hogy szavazzon a kertészeti terv elfogadásáról. 
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kertészeti tervet, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a 

által, HRSZ 6951/13 alatti ingatlanra benyújtott kertészeti tervet. A 
kertészeti terv kivitelezésének határideje 2016. november 15. 
 
Határidő:  2016. november 15. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
 
10:14 - Simon Tamás alpolgármester csatlakozik az üléshez 
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3. kérelme a Szeder u. 46B, HRSZ: 4689/2 ingatlana előtt 3 zsúfoltan ültetett 

vadalma fa kivágását, helyette gömbjuhar ültetését. 
 
Jakab Júlia: fényképet technikai okokból nem tudok mutatni. Ingatlantulajdonos nemrég 
költözött ide. Nem tud gépjárművel megállni a ház előtt, mivel túl sűrűn lettek ültetve a fák, 
illetve a lehulló gyümölcs balesetveszélyes a járdán és az úttesten egyaránt. Máshol is 
támogattunk ilyen irányú kérést, kérem a bizottságtól a kérelem elfogadását. 
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a kérelmet, és az alábbi határozatot 
hozza:  

67/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 
2132 Göd, Szeder u. 4/b előtti 3 db vadalmafa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2016. október 31. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
 
4. Az Önkormányzat udvaráról a Pesti út 79. szám alatti ingatlantulajdonos telkére átnyúló 

tölgyfa ágainak levágása szükségszerűvé vált, mert az ágak veszélyeztetik a szomszédos 
ingatlan tetejét. 

 
Jakab Júlia: Az önkormányzat udvarán a biciklitároló melletti fáról van szó. Csak ami átlóg és 
veszélyezteti a háztetőt, azt vágjuk le.   
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal támogatja, és az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd Pesti út 81. szám alatti 1 db tölgyfa balesetveszélyes ágainak 
eltávolítását.  
 
Határidő:  2016. június 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016.  
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5. Kastély óvoda gazdasági bejáratánál az eperfa kettérepedt, az óvodavezető kérelmezi a 
fa kivágását. 

 
Jakab Júlia: (kivetítőn mutatja, melyik fáról van szó) Próbáltuk megmenteni, lecsonkoltuk, de 
mostanra kettérepedt a fa, ezért javasolnám, hogy vágjuk ki. 
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

69/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd Béke u. 3. szám alatti óvoda udvarán álló eperfa eltávolítását. 
 
Határidő:  2016. június 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök 

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 
 
 
6. Vass Judit 2131 Göd Dália u. 4. szám alatti lakos kérelmezi az ingatlan előtt álló diófa 

gallyazását, mivel az elektromos vezetékbe nőtt és veszélyessé vált.  
 
Jakab Júlia: A bejelentett diófa szigeteletlen vezetékbe nőtt, teljesen levezeti az áramot. 
Szükségszerű a fa gallyazása. 
 
A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal támogatja a veszélyes gallyak levágását, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

70/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján 
felkéri a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd Dália u. 4. szám előtti 1 db diófa balesetveszélyes ágainak 
eltávolítását. 
 
Határidő:  2016. június 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba, VKB elnök  

Dr. Szinay József, címzetes főjegyző  
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 
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7. Béke u. 2. - egy hársfa benőtte a villanyoszlopot, gallyazása szükséges 
 

Jakab Júlia: Elnézést, az előterjesztésben el lett írva. A Béke utcában a vasútállomásnál 

jelezték, hogy benőtt egy hársfa a villanyoszlopba. Nem sikerült beazonosítani melyik fáról 

van szó, így javaslom, napoljuk el ezt a tételt a következő ülésre. 

 

Egyebek 

 

Szabó Csaba: Felmerült az Ilka patak medrében lévő kiszáradt fa sorsa.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal felkéri Jakab Júliát, hogy intézkedjen és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

71/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megbízza 

Jegyző útján környezetvédelmi ügyintézőt, hogy az Ilka Patak medrében lévő kiszáradt 

nyárfáról tájékoztassa a területileg illetékes Vízi Közmű Társulatot. 

 
Határidő:  2016. június 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba VKB elnök,  

Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2016 
 

Csányi József kéri tájékoztatni a képviselőket, hogy írják össze és tárják a bizottság elé mely 

képviselő hova szeretne padokat, szemeteseket.  

 

A bizottság egyhangú 6 „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

72/2016. (V. 30.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 

képviselőket, hogy körzetükben írják össze közterületi bútorok (padok, szemetesek, stb.) 

javítására, pótlására irányuló igényeiket és tárják a bizottság elé. 

 
Határidő:  2016. június 30. 
 
Felelősök:  Szabó Csaba VKB elnök,  

Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
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Simon Tamás tájékoztatja a bizottságot, hogy egy várható nagy beruházás döntés előtt áll a 

Samsung SDI oldalán. A várható beruházás ígéretes a városnak, ehhez a környezetvédelmi 

oldalt le kell tisztázni. 

 

Jakab Júlia: Igazából nekünk azt kell meghatározni, hogy nekünk milyen észrevételünk van. 

Különleges környezetvédelmi rendeletünk nincs, csak akkor tudunk észrevételt tenni, ha 

jelenleg érvényben lévő jogszabály alátámasztja. 

 

Simon Tamás: A beruházónak szigorú környezetvédelmi előírásokat kell teljesítenie az 

országos normatíva alapján. Nem a mi hatáskörünk, de a mi érdekünk ezek betartása. Ezért 

igyekszünk ezekkel kapcsolatban képbe kerülni, hogy védeni tudjuk saját érdekeinket.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Nyilván keletkezik hulladék, telepítési tanulmányi tervet a HÉSZ 

szerint a testületnek el kell fogadni, HÉSZ előtt pedig nem tud építkezni, nincs mihez 

illeszkedni. 

 

Jakab Júlia: Miután leadják a hatástanulmányt a környezetvédelmi hatóságnak hivatalból 

kapunk másolatot szakhatósági állásfoglalásra.  

 

Szabó Csaba: Szükség esetén tarthatunk ez ügyben rendkívüli ülést. 

 

Simon Tamás: Szeretném még tájékoztatni a bizottságot, hogy egy kollégával részt vettünk a 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakmai tájékoztatóján. Árvízkezelési koncepció terv 

készül a teljes Duna szakaszra és ezzel kapcsolatban zajlott szakmai tájékoztatás. Szeretnénk 

bemutatni majd a bizottságnak mit hallottunk ott.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Ennek előzményeit én intéztem. Köszönöm a segítséget Simon 

Tamásnak, hogy elment helyettem. Mederkotrással, szigettel, parti ingatlanokkal 

kapcsolatban nagyon fontos ez a koncepció Göd számára.  

 

Csányi József: Nagyon lassan halad a közutak javítása. Intézkedésre lenne szükség, hogy ez 

gyorsuljon fel. Lakossági fórumon is felmerült lehetne egy-két embert felvenni, aki 

folyamatában járná az utakat és javítaná. 

 

Simon Tamás: Néhány utca meg lett csinálva, most bazaltkővel szórnak és hengerelnek. 

Ennek júliusig meg kellene történnie. Megkérdezem a beruházási osztálytól ez hol tart. Még 

egy közfoglalkoztatott felvételét tervezik erre a feladatra, de ennek is utána nézek. 
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Szabó Csaba: Megköszönöm mindenki munkáját, és ezennel bezárom az ülést. (10:48.) 

 

 

 

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

      Szabó Csaba      Csányi József 

        VKB elnök             képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 


