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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V  
 
 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. szeptember 

10-én megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése 
 
 
Szabó Csaba elnök köszönti az alpolgármestert, a képviselőket, a dolgozókat és a vendégeket. 
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, Mikesy képviselő úr nincs jelen. Az ülést 
megnyitja.   
Tervezett napirendi pontok vannak, kérdezi, hogy a napirendi pontok előtt kíván-e valaki 
felszólalni. 
 
Kovacsik Tamás – visszavonja a „Javaslat a közterületi utak szennyezésének mérsékelésére. 
Behajtási korlátozás elrendelése lovak által használt egyes utakra vonatkozóan.”című 
napirendi pontját, mivel az előterjesztéshez még anyagokat gyűjt. 
 
Kéri, hogy az -Előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tájékoztató, a Duna Szob-Déli 
országhatár szakaszán lévő „SZŐDLIGETI SZŰKÜLET ÉS GÖDI GÁZLÓ” rendezéséről (a Duna 
hajózhatóságának javítása tárgyú projekt keretében). – című napirendi pont tárgyalása után 
hozott határozatot, a Városfejlesztési Bizottság által elfogadott szöveggel fogadja el a 
Környezetvédelmi Bizottság is. A VfB határozata a következő: 
„Göd Város Városfejlesztési Bizottsága kéri a részletes környezetvédelmi hatástanulmány 
elkészítését, tekintettel arra, hogy az érintett szakaszon természetvédelmi területek vannak, a 
szomszédos kiság medre, már most magasabban van, mint a Dunáé, ez a különbség a 
kotrással tovább nő, ezért a gödi kiság kotrása párhuzamosan elvégezendő. A sződligeti gát 
sarkantyúja visszabontandó az eredeti szintig, a felsőgödi strand eliszaposodása miatt. 
A bizottság kéri, hogy részletes hatástanulmányt készítők folyamatosan konzultáljanak az 
önkormányzattal és a kotrást előzze meg a parti épületek, építmények részletes 
állapotfelmérése.” 
 
Kovacsik Tamás elmegy. 
 
Bertáné Tarjányi Judit kéri a napirendi pontok sorrendjének a megváltoztatását, a tervezett 4. 
napirendi pont tárgyalásával kezdjék meg az ülést. 
 
A napirendi pontokat ebben a formában és sorrendben elfogadja a bizottság. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató és előterjesztés, lakossági javaslatok alapján a HÉSZ és Településszerkezeti 
Terv módosítására vonatkozóan. 
(Előterjesztés szóban és a mellékelt anyag alapján) 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 

 
 

 2. Előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tájékoztató, a Duna Szob-Déli országhatár 
szakaszán lévő „SZŐDLIGETI SZŰKÜLET ÉS GÖDI GÁZLÓ” rendezéséről (a Duna 
hajózhatóságának javítása tárgyú projekt keretében).  
(Előterjesztés a kiküldött dokumentáció alapján) 
Előterjesztő: Kopász Sándor 

 
 
3. Hulladékszállítás, szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés 2008. évi tapasztalatai.  

Tervezett megvalósítások 2009. évben a szemétszállításra vonatkozóan. 
(Előterjesztés szóban) 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás 

 
 
4.  A PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület kérelme. 

(Előterjesztés szóban és a mellékelt anyag alapján) 
Előterjesztő: Szabó Csaba 

 
 
5.  Egyebek 

 
 
 
1. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Tájékoztató és előterjesztés, lakossági javaslatok alapján a HÉSZ és Településszerkezeti 
Terv módosítására vonatkozóan. 
 
Bertáné Tarjányi Judit tájékoztat, hogy az anyagot a Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, 
azóta nem történt változás benne. Kiegészítésként elmondja, hogy azóta a Tervtanács is 
megtárgyalta az anyagot. Az utolsó köre van az érvényesítésnek. 
A 30 napos lakossági kifüggesztés alatt számos értékes javaslat érkezett, többek között a 
jelenlévő Gál Imrétől, ami az anyagba beépítésre került. A HÉSZ javításait Tarjányi Judit 
magára vállalja, az SZT-t a tervező készíti, azt igérte péntekre elkészül. 
Az Állami Főépítésszel kell egyeztetni, ha ő elfogadja a testületnek kell még jóvágynia. 
 
Szegedi Sándor – Hét év után nagyon fontos, hogy lesz a városnak Helyi Építési Szabályzata, 
Szabályozási terve és módosított Településszerkezeti terve. Mivel azoknak a cégeknek fontos, 
akik ipari céllal jönnének városunkba. 
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Bertáné Tarjányi Judit – felhívja figyelmünket, hogy az Önkormányzat 2004-ben a 
Településszerkezeti tervet az Állami Főépítész tiltakozása ellenére fogadta el. Ezt a hibát most 
ne kövessük el. 
 
A bizottság tagjai a következő határozatot egyhangúlag elfogadták. 
 

15/2008. (IX. 10.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a 17-es módosítással, illetve a 
jelmagyarázat javításával együtt elfogadásra javasolja a Településszerkezeti terv 
módosítását a kifüggesztett anyag szerint 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
2. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tájékoztató, a Duna Szob-Déli országhatár 
szakaszán lévő „SZŐDLIGETI SZŰKÜLET és GÖDI GÁZLÓ” rendezéséről (a Duna 
hajózhatóságának javítása tárgyú projekt keretében).  
 
 
Kopász Sándor előterjesztésében elmondja, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Kutató Intézet Kht. által megküldött anyagban kifejtik, hogy a Duna magyarországi szakasza 
a nemzetközi hajózhatóság szempontjából nem felel meg. 
Az Európai Unió Bizottságának különböző határozatai, állásfoglalásai szerint szükséges a 
magyarországi Duna-szakasz hajózhatóságának javítása. A Gödi gázló anyaga márga. A 
hajóút kialakítása 60-180 m szélességű mederkotrással történne. A kotrásból kikerülő 
anyagmennyiség 86.000 m3-re becsülhető. 
 
Részletes környezetvédelmi hatástanulmányra van szükség, hiszen Natura 2000-es terület, 
ezenkívül országos és helyi védettséget élvező területeket is érintene. 
 
Bertáné Tarjányi Judit – döbbenetes szerinte, hogy egy ilyen dokumentáció alapján döntsön a 
hatóság. Több kérdésre nincs válasz a vizsgálati dokumentációban pl.: hova rakják a márgát, 
mi lesz a szigettel, mi lesz a parti épületekkel és a kikövezett támfallal. 
A küldött anyag ezen állítását is megkérdőjelezi: „a kotrásból kikerülő anyag a Gödi-sziget 
minkét oldalán új vízi élőhely létrehozásával javul.” 
Kéri a bizottságot legyen erélyes és szigorú a vizsgálati dokumentációval szemben. 
 
Gál Imre – elmondja, hogy a keresztsarkantyúk azt a célt szolgálják, hogy a mederben 
gyorsabban follyon a víz, a hordalék ne rakódjon le és így az ne tudjon eliszapolódni. 
 
Sződligeti szűkületben a középvízi mederben két helyen, összesen 200 m hosszban, 10-70 m 
szélességben terveznek. A Gödi gázlóban 1400 m hosszon és 20-140 m szélességben. 
Előzetes hatástanulmány mindenképpen szükséges. 



 
 

29 
 
 
 

A két partoldal becsúszását kőszórással, hosszanti sarkantyúval meg lehet akadályozni. 
 
Vác-Égető szigetnél és mellékágnál természetvédelmi célú kotrást terveznek, melynek 
mennyisége 10 ezer m3 iszap és 66 m3 kavics. Itt a kőművek (zárások) megnyitását is 
tervezik. A cél, hogy 8 m3/sec vízmennyiség tudjon a mellékágba befolyni. 
 
„A kikotort anyag uszállyal történő szállítás után visszakerülne a mederbe a Gödi-sziget 
mindkét oldalán, valamint a sziget alatt a parttal párhuzamosan. A kirakott mederanyag 
mellékág felöli oldala 1:6 rézsűvel készülne aktív vízi élőhely kialakítása érdekében. Ez az 
oldal védett a hullámzástól, tehát ideális lehet a halak számára ívóhelyként.” – a 
dokumentáció állításai. Hogy lehet ez a Natura 2000 területén? 
 
A mederkotrás szükségszerű rossz, de meg kell akadályozni, hogy nagy mennyiségű egyéb 
anyag kerüljön a Gödi-sziget két oldalára.  
Szabó Csaba egyetért Gál Imrével és felveti azt a kérdést, hogy ha 66 ezer m3 sódert 
kitermelnek, mi lesz a partiszűrésű kutakkal. 
 
– egy kiegészítést tesz még: a Gödi-sziget Önkormányzati tulajdon, tehát tulajdonosi 
hozzájárulást kell adni a kikotort anyag lerakásához, ehhez nem ad majd az Önkormányzat. 
 
Bertáné Tarjányi Judit és Szegedi Sándor elmegy. 
 
Kopász Sándor – felhívja a figyelmet, hogy ez egy előzetes vizsgálati dokumentáció, 
kidolgozni ezután fogják. A felügyelőség felé jelezni kell ezeket a problémákat. 
 
Kenessey Zoltán – fél a sóderkotrás hátrányaitól, szerinte a kvarcvíz (ivóvíz) sérül. 
Felháborodik, hogy Vác városának (Égető-sziget) kotort anyaga Gödre kerülne lerakásra.  
Szerinte a nagy Duna kotrását a kis Duna rehabilitációjával össze kell kötni. 
Elmondja még, hogy a kikotort iszap veszélyes hulladék, nem vagyunk kötelesek Göd 
területén tárolni. 
 
Csányi úr szerint a lakosságot és a civil szervezeteket is értesíteni kellene és kikérni a 
véleményüket erről a dokumentációról. 
 
Gál Imre úr elmondja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság határozata mellett egy levelet 
kellene küldi a Minisztériumba, az Önkormányzat – Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 
vagy a Főépítész – részéről. Szerinte valahol ennek a dokumentációnak a kivitelezési tervein 
dolgoznak. 
 
 

16/2008. (IX. 10.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága kéri a részletes 
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését, tekintettel arra, hogy az érintett 
szakaszon természetvédelmi területek vannak, a szomszédos kiság medre, már most 
magasabban van, mint a Dunáé, ez a különbség a kotrással tovább nő, ezért a gödi kiság 
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kotrása párhuzamosan elvégezendő. A sződligeti gát sarkantyúja visszabontandó az 
eredeti szintig, a felsőgödi strand eliszaposodása miatt.  
A bizottság kéri, hogy részletes hatástanulmányt készítők folyamatosan konzultáljanak 
az önkormányzattal és a kotrást előzze meg a parti épületek, építmények részletes 
állapotfelmérése is. A bizottság egyetért azzal az Európai Közösségi határozattal, hogy a 
Duna hajózhatóságának biztosítása mindenkinek érdeke. Ugyanakkor az előzetes 
dokumentáció nem tartalmaz több alternatívát, hogy a - Vác-Égető szigetből, Sződligeti 
szűkületből és a Gödi gázlóból - kikotort anyag a Gödi-sziget két oldalára és a déli 
végébe kerüljön lerakásra. Ezzel a megoldással a bizottság nem ért egyet és tiltakozását 
fejezi ki. A Gödi-sziget Göd Város tulajdona és az előzetes tervvel szemben, a részletes 
hatástanulmányban javasoljuk, hogy a tervezők több alternatívát dolgozzanak ki a 
földmederből kitermelt anyag lerakására vonatkozóan. A mellékág eredeti természetes 
visszaállítását, vagyis kotrását is kérjük, hogy vegyék figyelembe a tervezés során.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadja. 
 
Szabó Csaba megköszöni Gál úr munkáját. 
 
Gál Imre elmegy. 
 
 
3. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Hulladékszállítás, szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés 2008. évi tapasztalatai.  
Tervezett megvalósítások 2009. évben a szemétszállításra vonatkozóan. 
 
 
Hetényi Tamás a szelektív hulladékgyűjtés 2008. évi tapasztalataival kezdte meg a 
beszámolóját. 
Havonta 4-5000 zsákot szállítanak el. Az anyag jó minőségű, megfelelően előválogatott. 7000 
ingatlan van, ez az 5000 zsák könnyen négyszerezhető. Budapesthez viszonyítva a lakósság 
számát tekintve, ez meghaladja a budapesti szintet. 
Hatékonyabbnak tartja, mint a gyűjtőszigetes megoldást. 
 
Problémák vannak a szemétszállító autókkal. Öregek, műszakilag elavultak. A zöld hulladék 
gyűjtése is a megoldandó problémák körébe tartozik. Mivel magas a nedvességtartalma és 
kifolyik a kocsikból, így szennyezi az utakat. Az összes kommunális hulladéknak kb. 30 %-át 
teszi ki májustól szeptemberig. 
A zöld hulladékot külön kell kezelni a kommunális hulladéktól. Egyik megoldás lenne a 
komposztáló telep. Ez nagyon sok plusz költség, mivel szigorú feltételei vannak. A komposzt 
értékesítése is probléma, nincs meg az értékesítési lánc.  
Valamilyen eredményt szeretnének elérni, hogy 2009. évben saját komposztálást végezzenek. 
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A veszélyes hulladékok lerakása megoldott, átvételi helyek pontosításával remélik, hogy még 
kevesebb kerül a kommunális hulladékba. 
 
Kommunális hulladékot a Remondis Kft. Csörögbe szállítja kedvező lerakási díj ellenébe. 
Viszont a csörögi lerakót bezárják 2009. év első felében. Az új lehetőségeknek jelentősen  
drágábbak az árai a szállítási távolság miatt. 
 
Kopász Sándor – kényszer helyzet van minden település Uniós elvárásoknak megfelelő 
lerakóhelyre szállíthatja a kommunális hulladékot a jövőben. 
A környéken lévő 106 település már csatlakozott a Zöld híd program keretében a 
Nógrádmarcali, illetve Kerepesi lerakóhoz. Az árak nagyon megemelkednek mivel a korszerű 
telephelyek nagy távolságra épülnek ki településünktől. Az Uniós előírásoknak nem 
megfelelő lerakókat a Környezetvédelmi Felügyelőség előbb utóbb bezáratja. Ezért két 
lehetősége van Göd Városának az egyik az, amit a TESZ igazgatója ismertetett, a másik az, 
hogy Göd Város Önkormányzata is csatlakozik a Zöld híd programhoz. Az utóbbi megoldás 
belépési és éves tagdíjfizetési kötelezettséggel jár. 
 
Kenessey Zoltán – kérdése, hogy mennyivel lesz drágább a szemétlerakás 10-20-70%-kal? 
A szelektív hulladékgyűjtésért kap-e kompenzációt a beszállító a feldolgozótól? Ez segítheti a 
szemétszállító kocsik felújítását. 
 
Hetényi Tamás válaszában elmondja, hogy közbeszerzési eljárás keretében választják ki az új 
szemétlerakót. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban pedig beszámol, hogy a zsákok 
gyűjtését és a lerakóhelyre szállítást kifizetik, így nekünk ez ingyen van. A gyűjtés 
önköltségét kapjuk meg. 
 
Kenessey Zoltán - a zöldhulladék kérdését meg kell oldani, ki kell dolgozni ennek a 
problémának a megoldását, hogy ne a kommunális hulladékkal együtt kerüljön elszállításra, 
hogy ne follyon a szemétszállító autókból a „lé”. 
 
Balogh György – Uniós előírások meghatározzák, hogy milyen százalékban kell szelektíven 
gyűjteni a hulladékot. Jelentési kötelezettség van nekünk és az összes beszállító cégnek is. A 
gépparkot is az Uniós előírásoknak megfelelően tudják csak fejleszteni. 
Pályázatokon csak komplett város infrastruktúrára lehet pályázni. 
A szelektív hulladékgyűjtés ha nagyobb mértékben elterjedne a lakósság körében, akkor azon 
spórolni tudnának és azt az összeget a zöldhulladék szállítás és elhelyezés problémájának 
megoldására tudnák fordítani. 
 
Hetényi Tamás – a szelektív hulladék még az összes (7000.-t/év) mennyiséghez viszonyítva 
nem jelentős, 4-5%-a. A zöld hulladék pedig a teljes mennyiségnek 30-40%-a. Ez a kettő még 
nem kompenzálja egymást. 
 
35 ezer szelektív gyűjtőzsákot osztottak szét, 4-5000-rel tudnak csak elszámolni. Kénytelenek 
voltak az átvevőhelyeket lecsökkenteni. 
 
Szabó Csaba megköszöni a beszámolót. 
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4. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
A PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület kérelme. 

 
 
Szabó Csaba ismerteti a kérelmet, 150 ezer forint támogatást kér az egyesület, hogy a kóbor 
állatokat ivartalanítsák és így csökkentsék a számukat. 
Kiosztotta a Környezetvédelmi Bizottság keretének felhasználtságát, amiből kiderült, hogy ez 
évre már csak 183 953.-Ft maradt. Így 30 000.-Ft-ot javasol támogatásra. Fontos dolognak 
tartja a PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület kérelmét, de nem a Környezetvédelmi 
Bizottság feladata ennek a támogatása. 
 
Kenessey Zoltán – a meglévő anyagi helyzete a bizottságnak nem teszi lehetővé a támogatást. 
 
Balogh György – javasolja, később térjünk vissza erre a kérelemre. 
 

17/2008. (IX. 10.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának anyagi helyzete 
pillanatnyilag nem teszi lehetővé a PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület 
kérelmének támogatását. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
A bizottság tagjai a határozatot egyhangúlag elfogadták. 
 
 
5. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 

Egyebek 
 
Kopász Sándor – tájékoztató jelleggel elmondja, hogy 

1. zeolit anyagról kaptak termékismertetőt, télen sózás helyett is ezt az anyagot kellene 
használni, fa ültetésnél is használható. 20-30 kg-os zsákban forgalmazzák, 2500.-
Ft/zsák. Elég drága, de ez a jövő útja. 

 
2. az időjárás a parlagfűnek kedvezett, ilyen tekintetben az Oázis lakópark kiemelt 

terület. Fertőzött területek nagyobb számban még ott vannak, ahol építkezés folyt. A 
Hatósági Osztály a szükséges intézkedéseket megtette. A legnagyobb probléma 
azokkal van, akik nem helyi lakosok, így az elérhetőségük nehezebb. 

 
3. Egy helyszíni szemlét kell tartani a Környezetvédelmi Bizottságnak, állattartási 

ügyben a tényállás tisztázása végett szeptember 25-ig. A Környezetvédelmi Bizottság 
véleményét kell összehasonlítani a szomszédok véleményével. 
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Szabó Csaba – szeptember 25-én, csütörtökön 9 órakor történik a bizottság helyszíni 
szemléje, állattartási ügyben. 
 
Kenessey Zoltán – 7200.-Ft egy évben a szemétdíj. Egyedülállóknak, nyugdíjasoknak sok ez 
az összeg. Meg kell oldani, hogy valamilyen kedvezményt kapjanak. 
 
Szabó Csaba – jogszabály van erre, hogy ki jogosult a 60 l-es kuka használatára. A 
rászorultaknál a Szociális Bizottság dönt a kérelmek elbírálásában. 
  
Kenessey Zoltán felveti Mikesy György helyzetét, rá kell szorítani, hogy látogassa a 
bizottsági üléseket. 
 
Szabó Csaba válaszol, hogy Polgármester úrnak jelezte ezt a problémát. 
 
Csányi József képviselő úr elmondja, hogy kérte a képviselőket, a következő testületi ülésre 
írják össze körzetükben a közterületen lévő veszélyes fákat. Ő jelzi, hogy a Penny Markettől a 
Plus áruházig bedőltek a fák a 2-es útra. 
 
Hetényi Tamás – Kenessey Zoltánnak válaszában elmondja, hogy a 70 év feletti, egyedülálló 
személy megkapja a 60 l-es kukát. 
 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
Göd, 2008. szeptember 16. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

Szabó Csaba Prohászka Imréné 
elnök jegyzőkönyvvezető 
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