
J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. november 13.-án 
               megtartott üléséről  
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
 Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése 
 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a főépítészt,  Kovacsik Tamás képviselő urat, a bizottság tagjait 
és a vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Mikesy György nincs jelen, 
Balogh György később érkezik. Az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 3 - bizottsági tag jelen van. 
 
Az elnök kérdezi hogy a tervezett napirendi pontok sorrendje megfelelő- e. Valamint van e 
valakinek kérdése a tárgyalás megkezdése előtt. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva jelzi hogy az  Egyebek napirendi ponthoz van hozzászólása.  Az 
egyik a  Platánfasor gallyazása ápolása másik pedig az  engedélyezett égetéssel kapcsolatos.  
 
Az Egyebek napirendi pontban kívánnak felszólalni: 
Bertáné Tarjányi Judit, 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
A bizottság - 3 -  igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el : 
. 
 
Napirendi pontok: 
 
 

1. Az állatarás helyi szabályozásáról szóló 23/1999.(XI.03.) Ök. rendeletének 
állattartási övezetek módosítás, összhangban a  Településszerkezeti Tervvel 

      Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
2. Göd Város  4. számú választókörzetének  zöldfelületeinek felmérése 
       Ismerteti: Debreczeni Péter 
 
3. Természetvédelmi Rendelet 
       Ismerteti:Bertáné Tarjányi Judit 
 
4.  Piarista Szakiskola támogatási kérelme 
       Előterjesztő: Szabó Csaba 
 
5. Nagy Gábor támogatási kérelme  
      Előterjesztő: Szabó Csaba 
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6. Piarista Szakmunkásképző Iskola fakivágási engedély kérelme 
      Előterjesztő: Szabó Csaba 
 
7. Fatelepítési igény felmérése   
      Ismerteti: Kopász Sándor 
 
8. 2-es  fő út menti fák gallyazása 
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás 
 
9. Vasút utcai veszélyes fák kivágásának teljesítés 
      Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
 

Egyebek:  
 

1. Hulladékégetés szabályozására javaslat 
 

2. Veszélyes Platánfasor ápolási ás gallyazási feladatai 
 

3. Rendeletek:Parkolási rendelet és a  HÉSZ elfogadása után néhány rendelet 
felülvizsgálata vagy pontosítása. 

 
4. Mikesy György a KVB- tagjának leváltása 
  
5. Bizottsági keret további felhasználása 

 
 
 
1. sz. napirendi pont tárgyalása: 

 
Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 23/1999.(XI.03) Ök. rendeletének állattartási 
övezetek módosítása összhangban a Településszerkezeti Tervvel 

 
 

 Kopász Sándor: már szó volt az előző ülésén is az állattartási rendeltről anak övezeti 
besorolásról ezt  hozzá kell igazítani  a   Településszerkezeti Tervhez és új övezetek 
egyértelmű értelmezése miatt .  Rendeletmódosítás szükséges. Az övezetekhez kell igazítani.  
Így már a HÉSZ -t sem sérti. 
Az 1. §. -ről szóló módosítás 23/1999 sz Ök rendelet   4. §.  helyére kell átvezetni. A 
kedvtelésből tartott állattartás mindenhol megengedett Göd területén, Göd – Újtelepen az új 
megnevezés szerint falusias övezetben megmarad az állattartási lehetőség. Az  LK4 és LK5 
jelű kertvárosi  területen szabad állattartást nagyobb mértékben tartani. Ez a terület a 
kertvárosias lakóterületek illetve Göd vasútvonalától keletre eső – kivéve Ovit lakótelep, 
Fürdő utcai lakótelep, Óázis lakótelep – terjedő területek.  Kéri a biztonságot hogy fogadja el. 
Később az Ügyrendi bizottság és a  Képviselő-testület elé  is menjen ez az rendelet módosítási 
javaslat. 

 

44 



Kovacsik Tamás: ez a terület ami LK4- es és LK5 -ös tenyésztés szempontjából mennyire lesz 
szabályozva ezeken a területeken az állattenyésztés. 

 
Kopász Sándor: 38.(VII.03.) sz. Ök. rendelet tartalmazza az erre vonatkozó szabályzatot.  

 
Kenessey Zoltán: Például mennyi sertés tartható ezeken a területeken? 

 
Kopász Sándor : Az LK4 -es és LK5 -ös területen 20 db szárnyas és 2 db sertés tartható, ha a 
körülmények megfelelőek. Ez  Felsőgödön a  vasútvonaltól keletre található területre igaz.  

 
Szabó Csaba:  Megdicséri a rendelet tervezetet, mert egyből látszik rajta melyek azok a 
területek ahol lehet állatot tenyészteni, de kéri hogy a jogszabály kerüljön vissza az ÜJKB és 
a Képviselő- testület elé. 

 
Detre László: Ez így formailag jó, ebben a formában meglehet jelentetni  vagy esetleg annyit  
lehetne tenni hogy I. és II. jelzéssel lehetne szemléltetni hogy hol, milyen állat tartható és 
mennyit. Mert így nagyon bonyolult. Amikor a rendelet hatályba lép akkor kéne csinálni egy  
térképet amelyen jól lehetne látni hol és milyen állatot szabad tartani. Miután hatályba lép a 
rendelet és elkészül hozzá a térkép jelenjen meg a Gödi Körképben.  
A másik kérdés pedig az  hogy lehet- e tenyésztést tartani a belvárosi részen? Nem lehetne- e 
ezt is szabályozni? 

 
Kopász Sándor: Ehhez módosítani kellene a rendeletet. 

 
Lenkei György: Ha megvan határozva, hogy pl. 2 macska tartható egy bizonyos területen,   
akkor nem tud tenyésztésbe kezdeni az ember. Ezzel a szabályozás körbehatárolja. Amúgy a 
rendelet jó és látszik rajta hogy sok munka van mögötte. 

 
Kenessey Zoltán: A lakóháztól hány méterre lehet a disznóólat rakni, mert akkor erre is      
szabályozás kéne kéne hozni. 

 
Lenkei György:  Erre van szabályozás. Minden benne van ebben a szabályban a kerítéstől 
való távolságig  

 
Bertáné Tarjányi Judit: A Helyi Építészeti Szabályzat határozza meg. Ennek minimum 10   
méternek kell lennie. Ezt jelezném, hogy fontos lehet az LK4 -es  és LK5 -ős  területen.                                  

 
Sellyei Noémi megjött.  

 
Detre László: Létezik- e szerzett jog az állattartásban?  

 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen létezik ilyen. 
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                                     26/2008. (XI.13.) sz. KvB Határozat  
  

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a rendelet módosítást 
azzal a kikötéssel hogy a határozat kerüljön be az ÜJKB és a Képviselő-testület elé, 
majd ha a rendelet hatályossá válik jelenjen meg a Gödi Körképben térképpel és 
jelmagyarázattal együtt. 
 
Felelős: környezetvédelmi bizottság 
határidő: azonnal 

 
A bizottság - 3 igen - egyhangú szavazattal elfogadta. 

 
 
 

2. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 

Göd Város  4. számú választókörzetének zöldfelületeinek felmérése  
       

 
Debreczeni Péter: Néhány szóban összefoglalva. Készítettem egy anyagot így egy teljes 
körzetben elkészítettem ez a felmérést,  megpróbáltam felvázolni a lényeget, ha a zöld 
területek fenntartásáról és üzemeltetéséről beszélünk, akkor minden elemet meg kell vizsgálni 
.A közterületekre kihelyezett padokat is meg kell vizsgálni azt karban kell tartani. Meg kell 
nézni pl. a járda állapotát is, hogy milyen berendezési tárgyak vannak a területen.  Ezen 
vizsgálatok nagyobb része a fasorok felmérése jelentette. A közterületekhez digitális térkép 
van ami végül is egy légi fotó ahol be vannak pöttyözve a fák, ez  2500 fát jelent. Ez sok 
munka volt több éve csinálom. Minden zöld területet besoroltam bizonyos kategóriába,  ha az 
üzemeltetési részét megakarjuk határozni. Nagyon fontos, mert így könnyen meglehet  
mondani, hogy mennyi munka a területen azt mikor kell elvégezni és ami nagyon fontos hogy 
mindez mennyibe fog majd kerülni, pl.: mikor kell kaszálni. A területeket egy 3 skálájú 
besorolásban lehet elhelyezni. Az a  TESZ sem tudja pontosan megmondani mennyibe kerül, 
de a szakszerű munkához tudni kell mit mikor kell csinálni. Vannak olyan közterületek ahol 
jelentősebb növényállomány található ezekre a területekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, 
mint ahol nincs annyi növény. Ez egy gombnyomással megnézhető ennek a összesítésnek 
köszönhetően. . Minimálisan adatokat kell csak felvinni pl. a fák törzsének átmérője nem kell. 
Az a fontos milyen fajtájú a fa, mekkora a magasság és a lombátmérő. A fák  biológiai korát  
egy 10-es  fokozatú skálában van besorolva ebből látható hány évig él még a fa és mikor lesz 
szükséges a kivágása . Meghatározható, hogy mennyit ér egy fa és a kivágása után meglehet 
határozni mennyi fát kell a helyére ültetni, hogy megkapjuk az eredeti lombfelületet. Erre is 
van egy táblázat, hogy egy átmérő alapján hány éves lehet a fa. Korszorzóval ezt meglehet 
határozni. A lombállapotot is figyelemben véve, erre egy  3 -as skálájú lista van amin szintén 
a fák életkorát lehet látni. A lényege az, hogy meglehet határozni egy fa értékét és így azt is 
hogy mennyi fát kell visszaültetni egy kivágott fa helyére. Meglehet mondani annak az 
embernek aki kivágja a fát menyit kell visszaültetnie a helyére vagy esetleg a különbözetet 
megfizettetni vele. 
Több csoportosítás van a fafajokra. Lehet látni belőle hogy a 4.-es  körzetben milyen fajták 
találhatók. Ebből a táblázatból látni lehet a becsült értéket is természetesen, ez egy tájékoztató 
adat. Kiderül belőle hogy csak a 4.-es körzetben 3 millió Ft. körül van a fák értéke. A védett 
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fák külön vannak felvéve erre a listára. A matuzsálem fák amik nagyméretű fákat jelent ezek 
nagyobb értéket képviselnek. A táblázat ebből a szempontból is jó, mert ha jön egy fakivágási 
kérelem jobban tudjuk ellenőrizni milyen fát akarnak kivágni. Ezeket a szempontokat 
figyelembe tartva kell a kivágási engedélyt kiadni. 
Nagyon sok errefelé a  gyümölcsfa, ezek kb. 40 évig élnek. A fasorok pótlására is van egy 
felmérés. Az egy fasorban lévő fák lombátmérőjét ha  elosztjuk az utca hosszúságával kapunk 
egy számot ami megmutatja mennyi fa van az adott utcában. A 70 % már egy igen jó 
százalékarányt jelent. Egy fásítási programnál sokat segítenek a színek amik megmutatják, 
hogy hol hány fa található, hová kell még telepíteni. Vannak olyan helyek ahol nem egyes 
fákat hanem fasorokat érdemes felvenni pl. a  Duna parton. A „ Zöldterület berendezések 
táblázatban” kb. értékek vannak megadva, de nagyságrendileg lehet látni belőle hogy 21 
millió Ft. körül van csak a 4.-es körzetben. Ha már kiraktunk berendezési tárgyakat, akkor 
lehet rá számítani  mikor kell cserélni, addig pedig évente megnézni, ellenőrizni. Ez évente 
kb. 400 e Ft. lenne, amit mondjuk a padok festésre lehet fordítani. 
Ha növényvédelemre van szükség meg lehet nézni milyen fa van, mennyi számban (db). 
Könnyebben ellenőrizhető a munka a fák kivágásnál. 
A Duna-parton rengeteg forrás van mint pl.: a  Széchenyi- forrás amire később is lehet pénz 
szánni. A  zöldterülethez a temetők és a játszóterek is hozzátartoznak. A járdák és az árkok 
állapota is megtalálható ebben a felmérésben. „Közhasználatú Zöldfelületek Táblázatban” 
benne vannak külön az utcák, hogy hol hány db. Berendezési tárgy van kirakva. 
Szeretnék erre egy koncepciót előterjeszteni  

 
Szabó Csaba: Köszönöm ezt a a nagyon jó beszámolót, ez egy követendő példa. lenne a többi 
körzetnek is és  minden körzeti képviselőnek érdeke lenne ezt felmérni. 

 
Detre László: Tényleg kimagasló munka. Ezt hivatalosan lehetne bérezéssel az egész városra 
megcsinálni, ebből lehetne egy kezelési tervet csinálni. 

 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a tervezetek szabályzatok menüpont alá kerüljön rá az 
internetre a www.god.hu – ra. 
 
Kenessey Zoltán: Az anyag amit Debreczeni Péter szakmailag megfogalmazott nagyon jó. A 
faegyedeket és a zöldterületeket is tartalmazza és így egy adatbázist kapunk.  
 
 
Kovacsik Tamás: Ezt megmutatnám a Polgármesternek, hogy nézze meg és tanulmányozza. 
Ha tudnánk alkalmazni akkor belehet tervezni a költségvetésbe, mert szeretné mindenki ezt a 
felmérést folytatni. 

 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Országos dolog ez, mert ilyen koncepció sehol máshol nem 
készült eddig  és ettől Göd neve pozitívan csenghet. 
 
 
Kovacsik Tamás: Kerüljön a pénzügyhöz.   

 
A  bizottság ezzel a kiegészítéssel elfogadta, hogy a pénzügy vizsgálja meg. 
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                                  27/2008.(XI.13.) sz. KvB Határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja, Göd többi választó 
körzeteinek zöldfelületének felmérést hogy ez a koncepció  kibővülésre kerüljön 
valamint a pénzügy vizsgálja meg és kerüljön be a  költségvetésbe. 

 
 

Felelős:Környezetvédelmi bizottság 
Határidő:folyamatos 

 
 
 
 

3. sz napirendi pont tárgyalása: 
 
Természetvédelmi Rendelet 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit:  A  HÉSZ életbe lépett az utolsó észrevételezés időpontja lejárt, ha 
nem jön semmilyen észrevételezés a közigazgatási hivatalból a HÉSZ -nek ez a formája 
marad életben.. Módosítani kell a rendeletet. Megfelelően pontosítani kell a Kékperjés Láprét 
helyrajzi számait, törölni az országos védelem alá került területeket,Láprét, 
homokpusztagyep, a Kék Duna egy része a NATURA 2000 hálózat része lett.  
 
Kenessey Zoltán: Egyet értek azzal, hogy a Duna-part természeti állapota ne változzon meg. 
A Duna-part teljes területén változási tilalmat rendel el ezzel egyet értek és támogatom A 
Duna meder ex lege védelem alatt áll és a NATURA 2000 védelmével egyet értek. 
  
 
 
                                                   Határozati javaslat 
 
Göd Város Környezetvédelmi bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a 16/1999, a 35/2004 és 
az 54/2007 sz. rendeleteket készítse elő módosításra, oly módon, hogy igazodjanak az 
időközben bekövetkezett jogszabályi változásokhoz, illetve, hogy egységes szerkezetbe 
foglalható legyen a könnyebb áttekinthetőség érdekében.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2009. január 31. 
 
 
A bizottság - 3 igen - egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 
 
                                  
 
Kenessey Zoltán és Sellyei Noémi elment Szabó Csaba kimegy. 
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A botanikus kertet és a Nemeskéri kiserdőt és vegyük bele ebbe ha ,már módosítjuk ezt a 
jogszabályt. Ehhez kérem a bizottság támogatását. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: ha valakinek van valami észrevételezése van az kérem jelezze.  
 
 
4. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Piarista Szakiskola támogatási kérelme 
 
 
Wagner László: röviden arról van szó hogy tavaly csináltunk egy  beosztottam hogy melyik 
osztály mikor takarítja a Jávorka S. utcát illetve a vasút területét. Az iskolán belül nagyon jó 
módszer ez a környezetvédelmi oktatás szempontjából. A gyerekek így talán megtanulják  
hogy védjék a környezetet. Ezt szeretnénk fenntartani, erre kérne az iskola támogatást a 
bizottság részéről, ha tudja ezt támogatni az nagy segítség lenne. Kérem a bizottság 
támogatását. 
 
Szabó Csaba : 40 ezer Ft.- ot ad a bizottság a iskolának a környezetvédelmi bizottság.  
 
Kenessey Zoltán : egyet értek de kijön- e a keretből mert ha esetleg más is lesz december, 
akkor nem lesz e probléma? 
 
Szabó Csaba: marad ebből és ami marad az megy a biológiai állomásnak 
 
Kenessey Zoltán: nem a bizottsági pénzekből kéne menjen. 
 
Kovacsik Tamás : igen sok papír munka van ezzel ezért tartanak sokáig ezek a folyamatok 
 
Detre László: kötelező feladat a közpénzek felhasználásának dokumentálását. 
                                
                      
 
                                             28/2008.(XI.13.) sz.  KvB  határozat  
             
Göd Város Önkormányzat környezetvédelmi bizottsága 40.000 Ft. támogatja 
környezetvédelmi keretből a Piarista Szakiskolát.                       
 
Felelős: környezetvédelmi bizottság 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 3 - egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
5 sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Nagy Gábor támogatási kérelme 
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                                        29/2008.(XI.13.) sz. KvB  Határozat  
 
 Göd Város Önkormányzat környezetvédelmi bizottság munkagépekhez való alkatrész 
vásárlásra 80 ezer forintot ad a Nagy Gábornak a környezetvédelmi bizottsági keretből. 
 
Felelős: környezetvédelmi bizottság 
Határidő: azonnal 
 
 A bizottság - 3- egyhangú igen  szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
6. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Piarista Szakmunkásképző Iskola fakivágási engedély kérelme  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tud-e nekünk ebben az ügyben valamit mondani Wagner László úr? 
 
Wagner László: az igazgató úr tudná ezt de ő sajnos nem tudott eljönni 
 
Bertáné Tarjányi Judit: megint csak visszakerült ez a fakivágási kérelem hozzám pedig már 
egyszer meglett beszélve az iskolával hogy nem vágják ki a fákat. Most újabb kivágási 
engedélyt kértek. Pótolni kell a fákat mindenféleképpen és ha ez nem lehetséges az iskola 
területén akkor az iskola elé vagy akár a Duna-parton, vagy bármely más helyre is ültethetik, 
a lényeg hogy valahová muszáj. Ám meglepetten tapasztalom hogy nem hajlandóak erre.  
 
Balogh György megjött 
  
Kenessey Zoltán:Debreczeni Péter részletesen kitér a Piarista Szakiskola műhelyépítési 
feltételek szempontjából a fák megvédését figyelembe vételét szem előtt tartja.  
 
Detre László: az építkezés elkezdődött? 
 
Wagner László: elkezdődött a lenti rész építése ami a  műhelyeké 
 
Debreczeni Péter: mindent megbeszéltünk akkor azt is  hogy mennyi fát kell telepíteni. 
Nemrég  azzal hívott a tervező úr, hogy szerinte a véleményemet meg kéne változtatnom. A 
36 db fa  helyett 12 db fát is elég lenne ültetniük. Hangsúlyoztam hogy ez csak egy javaslat. 
Megkérdezte hogy akkor megváltoztatom e a véleményem. Én közöltem a tervező úrral ,hogy 
a véleményem változatlan 36 db fát kell ültetniük.   
Az a kérdésem lenne hogy ez a papír amin én aláírom hogy a 36 db fa helyett csak 18 kell 
ültetniük honnan van, mert én ilyet nem írtam alá. Tehát feltételezem hogy ezt az iratot  
aláhamisították 
  
Kopász Sándor: e-mailen érkezett ez a levél. 
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Debreczeni Péter: tehát valószínűleg aláhamisították,mert ezt én nem írtam alá. Egy korrekt 
csapatnak tűnt, pénzt nem vettem fel a munkáért. Amit elkezdtem azt már befejezem de a 
továbbiakban nem vagyok hajlandó együtt dolgozni velük.  
 
Sellyei Noémi visszajön.  
 
Kenessey Zoltán: ez az ügy akár az ügyrendi elé is kerülhet. Ki kell vizsgálni ezt az ügyet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva : kimegy 
 
Kopász Sándor: a napirendi pont lényege a fakivágás kérelme tegnap délután jelezte Buella 
úr, hogy anyagot küld és Thúróczy Gábor a Piarista Szakiskola képviselője nevében jelezte 
ezt a módosítást. 
 
Detre László: az anyag jó de jogi problémák merültek fel ezért ezt ki kell vizsgálni így nem 
lehet dönteni. 
 
Kenessey Zoltán: miért az önkormányzat kapta ezt a levelet?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: szavazzuk meg a 36 db fát és most ezzel nem foglalkozzunk 
 
Csányi József: egyet értek azzal ami itt elhangzott és óvjuk a természetet de eddig csak 
negatív dolgok hangzottak el pedig azért tesznek ők a környezetért. Ez a tervező csapat hibája 
nem az iskoláé. 
 
Szabó Csaba: az iskolában olyan módon foglalkoznak a környezettel ami egyedülálló de azt is 
figyelembe kell venni hogy ezt ki kell vizsgálni, de most az eredeti napirendről szavazzunk. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva vissza jön.  
 
Debreceni Péter: ezzel eddig semmi probléma nem volt tudták hogy 100 E Ft. lesz. Akkor 
sem értem miért kellett az aláírásomat meghamisítani.  
 
Kovacsik Tamás: sok mindent megtettünk az iskoláért, támogattuk, soha nem voltunk 
ellenünk pedig  engedély nélkül építkeztek, de ha valamennyi fát kivág vissza kel ültetni. El 
kell ültetniük és ha nem fér el ültessék máshová de kivágni csak akkor lehet ha legalább a  
dupláját visszaültetik. 
 
Csányi Jószef: én úgy éreztem hogy ez az iskola ellen megy. 
 
Kovacsik Tamás:  nem csak ott ahol már az elején csalnak akkor így indulva nem  szép nem 
kell csalni és akkor nem lesz semmi probléma 
 
Szabó Csaba: hol lenne a tornaterem? 
 
Wagner László: hátul lenne, mert máshol nem férne el. Kérném hogy ameddig nem tudjuk   
bizonyítani a csalás addig ne vádaskodjunk. 
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Bertáné Tarjányi Judit: minden tiszteletem az iskolának, de ha itt nem tanulják meg, hogy 
hogyan kell rendesen építkezni, nem tartják be a  jogszabályokat, akkor milyen szakemberek 
kerülnek ki.  
 
Detre László: igaza van a Juditnak, de szerintem nem csak a tervező tehet erről, mert a 
tulajdonos bízza meg tehát a felsőbb vezetést, tehát ezekről a dolgokról ők is tudnak. 
Mellesleg erkölcsileg ez megengedhetetlen.  
 
Szabó Csaba: reméljük ez a viselkedés nem ragad át a gyerekekre. 
 
Kenessey Zoltán: ez az anyag iktatva legyen az önkormányzatnál, mert így nem érvényes 
 
 
                                         30/2008.(XI.13.) sz. KvB  Határozat 
 
Göd Város Önkormányzat környezetvédelmi bizottsága megállapítja hogy a Piarista 
Szakiskola építkezése  miatt kivágott 6 db kivágott fa helyére 38 db fát kell visszaültetni, 
amennyiben nem tudnak annyi fát elültetni az iskolánál a Béke útra kell kihelyezni a 
körzeti képviselő segítségével.  
   
Felelős:környezetvédelmi bizottság 
Határidő:folyamatos 
A bizottság elfogadta - 4 - egyhangú igen szavazattal. 
 
Detre László kimegy. 
 
 
7 sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Fatelepítési igény felméréséről tájékoztatás: 
 
 
Kopász Sándor:  Jegyző úr megbízása alapján e-malin körlevél formájában került elküldésre 
az a felhívás, hogy nyilatkozzon minden képviselő, hogy a körzetében hány db fát kívánna 
telepíteni és azt hová. Ez  a felhívás 3 hete ment ki. Eddig egy képviselő jelzett vissza. Egy 
Dunántúli faiskolától kértünk ártájékoztatást. Az ár mindenhol kb. ugyanannyi 2.000-10.000 
Ft - ig terjed. Ha az önkormányzatnak komoly szándéka van, akkor erre keretet kell 
biztosítani, 2008.-ban ez most nulla Ft. tudomásom szerint. A 2009. - es költségvetésben 
szerepeljen az összeg és beszerzésre kerüljön. A képviselő-testületnek is dönteni kell ebben, 
hogy  honnan szerezzük be, hova rakjuk. Fontos, hogy szakszerűen kell kitelepíteni, az ültető 
gödör szakszerűen legyen kiásva, kiadva, legyen gazdája aki ez ellenőrzi. Az Önkormányzat 
hozzájárulása nem tudni mekkora lesz. Tavaly a Pesti úton volt fatelepítés garanciavállalással 
és ezek 90 %  megeredt és a fák életképesek.  
 
Kenessey Zoltán távozik 
 
Kovacsik Tamás: megkértem a Pétert, hogy nézze meg  mit kell cserélni és ezt továbbítottuk a 
vállalkozok felé, még ott is cseréltek fát ahol nem is kértük. Valóban kicserélte 
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lelkiismeretesen. Nekem van egy felmérésem erről nem kell kimenni a területre megnézni. 
Meglehet kérni a lakokat hogy locsolják, gondozzák ők is a fákat igaz ez nem lesz egyszerű. 
 
Csányi József: beraknak egy csövet és akkor nem párolog el a víz 
 
Kovacsik Tamás : ha nem öntenek bele vizet akkor onnan szárad ki a fa arról gondoskodni 
kell hogy legyen benne mindig víz. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva : megígértem a polgármesternek, hogy ha az igényfelmérés 
realizálódik akkor meglehet nézni, hogy melyik faiskolából lehet hozatni a legolcsóbban és 
akár meg is nézem megveszem ha ez megfelel mindenkinek. A Hetényi úrral azt tárgyaltuk 
hogy esetleg a bástyákba lehetne ültetni fát. 
 
Szabó Csaba: ennek árvíz védelmi jelentősége is van tehát ez nem olyan jó. 
   
Bertáné Tarjányi Judit: a HÉSZ szakhatósági véleményezése sorén rákérdeztem a bástyákra és 
meglepően hallgatták hogy a fák belemennek a gát falában.  
 
Szabó Csaba: oda hogy ültetünk fát? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: ezt át kell nézni de a gáttal semmi gond nincs 
 
Kopász Sándor: pontosítani szeretnék ennek a területnek a kezelője a Vízügyi Igazgatóság 
akitől kezelői hozzájárulást  kell beszerezni. Volt közös egyeztetés pár éve velük ahol leírták 
hogy árvízvédelmi szempontból nem járulnak hozzá. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: elképzelhető hogy mást mondtak akkor és most megint más lenne a 
véleményük  
 
Szabó Csaba: ezt vizsgáljuk ki és legyen új napirendi pont a Környezetvédelmi Bizottság 
előtt. 
 
 
8 sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
2 főút ment fák gallyazása 
 
 
Kovacsik Tamás: A beláthatóságot korlátozza ez a növényzet erre felkértünk emberek hogy a 
bokrokat fákat nézzék meg hogy mennyire zavarja a belátást. Ez az ember végig ment a 
területen és felnyírják fél méter magasságban a fákat és a gallyakat is elszállítaná ez kb. 200 E 
Ft lenne összesen. Ez legyen rendesen felmérve ez lenne a Városfejlesztési Bizottság kérése. 
Határozza meg és hozzá legyen igazítva a pénz is. Ahol nem jár szemétszállító autó ott 3 m 
magasságban ahol jár ott 4 méter magasságban legyenek felnyírva a fák. Mielőbb kerüljön sor 
a felmérésére. 
 
Szabó Csaba: Felmértétek már? 
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Kovacsik Tamás: igen majdnem minden utcasarkon szükség lenne gallyazásra.  
 
Kopász Sándor: pontosan a feladatot úgy lehet meghatározni hogy északtól délig mindkét 
oldalon a képviselőkkel és Debreczeni Péter szakértővel és  a kivitelezővel együtt 
jegyzőkönyvben rögzítve felvenni. Helyszíni szemle során jegyzőkönyvezni ez az én 
javaslatom és szakképzet vállalkozó legyen aki elvégzi a gallyazást. 
 
 
                                                 VfB. Határozati Javaslat 
                             
Göd Város Környezetvédelmi bizottsága támogatja a Városfejlesztési Bizottság 
173/2008.(IX.13.) sz. határozatában foglaltakat és a 2-es főút menti gallyazás elvégzését 
 
Szabó Csaba: a bizottság javaslatot tesz Debreczeni Péter külső szakember alkalmazására 
megbízási szerződéssel. 
 
A bizottság - 3 -  igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
  
 
 
 
                                            31/2008.(XI.13.) sz. KvB határozat  
 
A bizottság támogatja a városfejlesztési bizottság 173/2008.(IX.13.) sz. határozatát és 
felkéri Debreczeni Péter, hogy mérjék fel a 2-es  út mentén lévő fákat a körzeti 
képviselőkkel. 
 
Felelős:környezetvédelmi bizottság 
Határidő.: 2009. január 31. 
 
A bizottság - 3 - igen egyhangú szavazattal elfogadja.  
 
Csányi József : Péternek megadjuk addig is hogy mely területekre vonatkozik ez és ő addig 
megtudja nézi. 
 
Kenessey Zoltán: januárig levágják vagy csak akkor kezdik el felmérni? 
 
Kovacsik Tamás: januárig levágják  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a szabadságharcosok utcánál nem lehet látni 
 
 
9. sz napirendi ponthoz: 
 
 
Vasút utcai veszélyes fák kivágásának teljesítése 
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Kopász Sándor: Tisztelt bizottság! Van ezzel a ponttal egy régóta húzódó lakossági kérés. A 
Phyito Szövetkezet ( a Nemeskéri úton ) van egy darab nyárfa a Vasút utca / János utca sarkán 
9 db kanadai nyárfa ami törzskorhadt és útépítéskor megsérült ezért veszélyes. Kérték a  lakok 
a fák  kivágását természetesen úgy hogy ez pótlásra kerüljön.  Ezen kérelemnek a 
környezetvédelmi bizottság helyt adott és erre vonatkozólag bizottsági határozat született. Az 
önkormányzat ennek megfelelően megbízta a  Bodalpin Bt a feladatok elvégzésének 
teljesítésére 2008. március 31 i határidőre. Ezt a határidőt a vállalkozó a mai napig csak 
elkezdte de a munkát feladatot nem végezte el.  2008. október  3. – án a helyszínre hívtuk a 
vállalkozót, én is Szabó Csaba elnök úr is ott volt és rögzítettük mindent amit tapasztaltunk és 
a végső határidőt 2008. november 1.- i dátummal rögzítettük ezen jegyzőkönyv tartalmát a 
vállalkozó aláírásával tudomásul vette. Javasolnám a bizottság felé hogy  ezzel a  
vállalkozással a megbízást mondjuk fel. Viszont a  feladatot végre kéne hajtani egy másik 
vállalkozóval.  
 
 
 
Szabó Csaba: többször voltunk kint és láttuk, hogy nem csinál semmit a vállalkozó tavasz óta. 
Vonjuk meg a bizalmat és a munkát a vállalkozótól. Nem értesített minket arról, hogy miért 
nem csinálta meg, így ne fizessünk neki ki semmit. A maradék fák kivágására kéri Kopász 
Sándort, hogy keressen vállalkozót. 
 
 
 
 
                                              32/2008(XI.13.) sz.  KvB Határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a Phyto 
szövetkezet előtti fakivágás és a Vasút utca nyárfák kivágásának munkáit ne a  Bodapin 
Bt.-vel végeztesse. A Bodapin Bt. megbízását szüntesse meg 2008. november 1.-vel.  A 
2/2008(II. 4.) KvB határozat alapján a fák kivágása új vállalkozó közreműködésével 
történjen. 
 
Felelős: Környezetvédelmi bizottság 
határidő: folyamatos 
 
A bizottság egyhangúan megszavazta - 3 - igennel 
 
                                       
Egyebek: 
 
1. Hulladék égetés: 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Göd Város Önkormányzata KvB tegyen javaslatot hogy a heti 
kétszeri égetést egyre csökkentse azt is hétfőre, mert egyébként is elviszik a zöld hulladékot. 
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Kopász Sándor: minden ilyen 6/2000.(II.22.) sz. Ök.  rendelet amúgy is jogharmonizáció alatt 
van és az egész rendelet befog kerülni a bizottság elé és ezt előlehet terjeszteni a közeljövőben 
erre sor kerül. 
 
Szabó Csaba: én azt javasolnám, hogy elosztva kéne megszabni a város részein, hogy ne 
egyszerre füstöljön mindenki. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: meg kell határozni mit lehet elégetni és ezt ellenőrizni 
 
 
2. A veszélyes platán fák gondozása ápolása gallyazásának helyzete 

 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: ezzel mi a helyzet? 
 
Kopász Sándor: Bizottsági határozat alapján megbízást kapott a vállalkozó melynek 
teljesítésének határideje 2008 november 30. Meg kell kérdezni a vállalkozót hogy megtudja -e 
csinálni határidőre  ha nem  akkor a következő ülésen más vállalkozót  keresünk. 
 
Szabó Csaba: Fabók Tibor november végére eltudja- e vállalni? A vállalkozót kérdezze meg a 
hivatal. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: hogy pótlódik a fa? Mert a strandon is csak fogy a fa de nem ültetnek. 
A kipusztult fával mi van a  alsógödi strandon? 
 
Kovacsik Tamás: A Széchenyi strand  fapótlását kérni fogom.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: azt a javaslatot tettem hogy azt a fát vágják ki ezzel nem tudom 
mi van de ha csak gallyazzák akkor januárban volt erre javaslatom. 
 
Kenessey Zoltán: szó volt előbb a bástyákról ennek a helyzetét rendezni kéne már, a bástyák 
helyzetét a  sóderben a nagy köveket elszállítani a bokrokat levágni de legalább rendezni. 
 
Szabó Csaba: legközelebb a bástyák helyzetét napirendre tűzzük. Kopász Sándort kéri hogy 
terjessze elő a következő ülésre. 
 
Kopász Sándor : Helyszíni szemle szükséges, a Hatósági papírt is előkeressük ami pár éve 
érkezett a hivatalhoz . A helyszíni szemle várható időpontja: 2008. december elején  lenne 
kitűzve. 
 
Kopász Sándort felkéri a bizottság, hogy a szakhatóságokat értesítse a bástyák helyzetéről a 
főépítész bevonásával. 
 
 
 
3. Rendeletek: 

 
Bertáné Tarjányi Judit: ha valakinek észrevétele van a HÉSZ- szel akkor szóljon lehet még 
módosítani januárig. Ezt majd szeretném előterjeszteni a testület elé. Egyszerűbb a HÉSZ- t 
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módosítani. Környezetvédelmi rendjéről kivenném a Duna-partra vonatkozó rendeletet azért 
is sürgős mert a hatóság nem igazán akar együttműködni. A Vízügyi hatóság szakembere 
meglepő dolgokat mondott nem megfelelő stílusban.  Javaslom a környezetvédelmi  alól 
kivenni a bizottság alól és  közterületek rendjéről kivenni a reklámtáblákat, mert ez nem 
környezetvédelmi feladat csak azért van benne hogy tudjuk egyeztetni. Korlátozni kéne a 
plakátokat hogy ne rondítsák a teret magánterületen sem erre rendelet kéne. Erre van javaslat. 
A meglévőket leszedni le bontani. 8 napon belül lehet kötelezni. 
 
Parkolási rendelet: 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Teljes káosz kezd lenni ezzel kapcsolatban. Lehetetlen helyzet alakul 
ki, azzal kéne kezdeni hogy saját területet kell parkolásra csinálni lehet ezt közterületen is de 
ez nem lesz ingyenes. Meglesz szabva mennyinek kell lennie bizonyos nm2 után a következő 
ülésen át kéne nézni jobban ez a rendeletet. Ezenkívül kérem a Duna-partot a reklámtáblát és 
a parkolást kivenni a bizottság hatálya alól. 
 
 
 
                                           33/2008.(XI.13.) sz. KvB Határozat 
 
Kéri, hogy a Parkolás , a Duna-part és a  reklámtáblák ügyében önálló rendeletek 
szülessen  ne a környezetvédelmi bizottság tárgyalja. Külön rendeletek legyenek ezekre. 
 
Felelős:Főépítész 
Határidő:folyamatos 
 
A bizottság egyhangúan megszavazza - 4 – igen szavazattal 
 
Kovacsik Tamás elmegy. 
 
 
4. Bizottsági keret további felhasználása napirendi pont tárgyalása:  
 
Szabó Csaba: A bizottsági keretből 63. 500 Ft maradt, ebből a biológiai állomásnak 40 e Ft 
utaljunk át a maradék 23 e Ft-ot pedig tegyük el. 
  
A bizottság megszavazta egyhangú - 4- igen szavazattal. 
 
 
 
                                               34/2008.(XI.13.) sz. KvB Határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága az ELTE Gödi Biológiai 
Állomásának 40.000 Ft. utal át.  
 
Felelős: Kvb 
Határidő:azonnal 
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5. Mikesy György KvB bizottsági tag leváltásának kérelme 
 
Szabó Csaba:  Mikesy György  képviselő úrral kapcsolatban nem vagyunk megelégedve a 
Város Védő  Egyesület folyamatosan bojkottálja az üléseket. Mikesy úr egyszer jött el ebben 
az évben a bizottság ülésére és egyszer jelezte csak a bizottság felé hogy nem tud eljönni. A 
következő ülésre kérem megnézni hányszor volt itt az elmúlt 2 évben, majd az ÜJKB -ra és a 
Képviselő-testületre elé kerüljön be,  hogy mit lehet tenni ez ügyben.. A bizottság mást kér 
tagnak. Nem elfogadható viselkedés hogy az ülésekre nem jön el, de a pénzt felveszi érte.  
 
Balogh György: Támogatom ezt a javaslatot már csak azért is mert van szerencsém olvasni az 
egyesület levelezését és folyamatosan bírálja a bizottság munkáját, ha pedig Mikesy úr eljön 
az ülésre akkor  szavazáskor tartózkodik. 
 
Kenessey Zoltán: Mivel igazolja a távolmaradását? Felháborító, hogy nem vesz részt a 
munkában a pénzt viszont felveszi érte.. Ellenszenvet érzek a részéről. 
 
Debreczeni Péter kimegy 
 
Szabó Csaba a Polgármestert kéri, hogy lépjen ebben az ügyben és tárgyaljon a 
Városvédőkkel 
 
Kenessey Zoltán: Volt egy rendezvény amin részt vettek, de az itteni munkában nem 
 
A bizottság megszavazta - 3 - igen egyhangú szavazattal, hogy felkérik a Polgármestert -t és 
az ÜJKB-t , hogy tárgyalja meg és  lépjen ebben az ügyben. 
  
 
 
 
 
                                                 35/2008.(XI.13.) sz KvB Határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Képviselő-testületet és 
az ÜJKB -t ,hogy vizsgálja meg az ügyet és hozzon döntést a továbbiakban Mikesy 
György KvB tag leváltásának módjáról.  
 
Felelős: 
Határidő: 
 
 
Veszélyes nyárfák kivágásához  visszatérve  
  
Csányi József: indokolatlanul a fákat ne vágják ki  
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Kopász Sándor: Felhívja a figyelmet arra, hogy a  Vasút utcában közterületen nagyon közel 
vannak a házakhoz a fák és ha a vihar miatt kidől a törzskorhadt fa, akkor az 
önkormányzatnak kártérítést kell fizetnie.. 
 
 
 
 
Az elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
2008. november 19. 
 
 
 
                                                                   K.m.f. 
 
  
           Szabó Csaba                                                                          Kádár Benigna 
                 elnök                                                                             jegyzőkönyvvezető  
 
 
 
 
 
 
. 


	Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése

