
 1

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. február   

4-én megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése 
 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy 3 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  Külön köszönti Tarjányi Judit főépítészt és 
Debreczeni Péter erdőmérnök urat és a megjelent képviselőket.  Detre László bizottsági tag 
jelezte, az ülésen nem tud részt venni. Mikesy képviselő úr nem jelezte a távolmaradását és 
az ülésen sem jelent meg. 
 
Ezt követően megkérdezi a napirendi pontokhoz kinek van hozzáfűzni valója. 
 

- Kopász Sándor az egyebek napirendi pontoknál ismerteti a szétosztott képeket. 
- Kenessey Zoltán is jelzi, hogy az egyebek napirendi pontnál szeretne felszólalni. 
- Tarjányi Judit szintén az egyebek napirendi pontnál szeretne beszámolnia Sződi 

Szabályozási Tervről és a gödi ügyek állásáról. 
 
A Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag megszavazta a 
kiegészítésekkel együtt. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Magyar Kolping Szövetség által építendő iskola 1 db kútfúrási engedély kérelme 

Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

2. Göd Vasút utca – János utca sarkán lévő kanadai nyárfák kivágása, lakossági 
kérelem alapján 
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

 
3. Árokparti fasor 16. számmal szemben lévő fák kivágásának az engedélyezése 

Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
4. Nemeskéri Parkerdő Természetvédelmi Kezelési Terve 

Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
         Napirendi ponthoz meghívott: Debreczeni Péter erdőmérnök 
               Hetényi Tamás TESZ igazgató 
    
 
5.  Egyebek  
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1. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 

- Magyar Kolping Szövetség által építendő iskola 1 db kútfúrási engedély 
kérelme 

 
Szabó Csaba ismerteti az 1. sz. napirendi pontot. 
Kenessey Zoltán kérdezi, hogy a kútfúrás mennyibe kerül és ki finanszírozza. 
Szabó Csaba válaszában elmondja nem tudja mennyibe kerül, de költsége nem az 
Önkormányzatot érinti. 
 
A bizottság 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2008. (II. 4.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Magyar Kolping Szövetség 
(Búzaszem Alapítvány) 1 db kútfúrási kérelme ellen nem emel kifogást. A létesítendő kút a 
783-as hrsz. területen a tervezett iskolakert locsolási vízigényét segítheti elő. A létesítendő 
kút közművezetékkel nem kapcsolható össze és ivóvíz céljára sem használható fel. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
2. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 

- Göd Vasút utca – János utca sarkán lévő kanadai nyárfák kivágása, lakossági 
kérelem alapján 

 
Szabó Csaba ismerteti a napirendi pontot, Kopász úrral voltak kinn a helyszínen, látták a 
fáknak komoly törzssérülései vannak, amit az útépítésből származó deponált anyag tovább 
rontotta a fák állapotát. 
A fák dőlési hosszúsága olyan, hogy kárt tehet az ingatlanokban. Önkormányzat által 
ültetett fák, ki kell vágni mert veszélyesek. Kanadai nyárfák helyett Gödön honos fajokat 
kell ültetni. 
 
Kenessey Zoltán kérdést intéz Kopász Sándorhoz: miként nem került ez előbb a bizottság 
elé, mivel 2006. november 10-én lett iktatva az anyag. 
Hozzászólásában még megemlíti, hogy németországi példa alapján, - ahol a gyökereket is 
kihúzzák – szeretné ha itt is gyökerestől kifordítanák a fákat. Szakmailag meg lehet-e 
oldani, ezt Debreczeni erdőmérnök úrtól kérdezi. 
 
Szabó Csaba annyit fűz hozzá, hogy közel vannak az úthoz, így az út megrongálódna ha 
gyökerestől kifordítanák. 
 
Debreczeni Péter válasza: nincs nagy jelentősége gyökerestől kiszedni, mivel ez a fa 
gyökérsarjat nem enged. 
Ezenkívül elmondja, hogy Fabók Tibor adta az árajánlatot és ugyanannyiba kerül, mint ahol 
csak dönteni kell a fákat. 
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Kéri a bizottságot, hogy azt a rendelettervezetet tűzzék napirendre, ami szabályozza, ha 
közterületen van a fa: engedélyt kell kérni. 
Kopász Sándor válasza Kenessey Zoltánnak: 
Várakozó listán volt a lakossági kérelem, mivel az Önkormányzat költségvetése miatt nem 
lehetett megvalósítani a fák kivágását. A 9 db 40 éves fa valóban nagyon veszélyessé vált 
(látszik a fotón is), baleset és életveszélyesek, ezért a 2008. évi költségvetésbe a 
kivágásukhoz terveztek összeget. 
 
Megérkezett Hetényi Tamás TESZ igazgatója. 
 
2007-ben sem volt mód elvégeztetni a munkálatokat. Fabók Tibor átlagosan 47.500.-Ft-ot 
kér, darus kocsi kell hozzá. Sürgősen kell intézkedni, nincs mód gyökerestől kiszedni, mivel 
a költségvetés nem teszi lehetővé. 
 
Kopász Sándor még elmondja, hogy a Debreceni Péter által készített rendelettervezetben 
mintegy 18 kérdőjeles javaslat van, nagyon alapos jogászati átvizsgálás kell, mert az 
ütközik más Önkormányzati rendeletekkel és más hatályos jogszabályokkal. 
 
Nagy Gábor felszólalásában elmondja, több fát vágott ki az Alagút utca, Szent László 
utcánál, mégpedig úgy, hogy a földfelszín alatt tíz centiméterre vágták el az így kivágott fák 
utána nem hajtanak ki. Nem kell kiszedni tuskóstól. 
 
Kenessey Zoltán szerint mindenféleképpen előbb kellett volna a fakivágást megcsinálni, 
mivel a fák a vasút felé is dőlhettek volna. 
 
Szabó Csaba elmondja valóban ki kellet volna vágni, de nagyon nehéz anyagi helyzetben 
volt az Önkormányzat. A fa kivágás nem bizottsági keret terhére megy. 
 
Szavazásra kéri fel a bizottságot. 
 
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2008. (II. 4.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Vasút – János 
utcai lakosok kérelmét, miszerint ezen kereszteződésnél lévő kilenc darab kanadai  törzsben 
korhadt nyárfák eltávolítása indokolt balesetveszély és kármegelőzés céljából. Az út mellett 
lévő három fát, azt a talajszint alatt 10 cm-rel, a többi fát is amennyire lehet a földközelében 
kérjük kivágni. A csatolt árajánlat alapján, ezen fák eltávolítását a Bizottság javasolja 
elvégeztetni legkésőbb 2008. tavaszán.  
A Bizottság javasolja ezen területen a fák pótlását, a vegetációs idő figyelembevételével 
légkésőbb 2008. – 2009. években. 
 
 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Környezetvédelmi Bizottság 
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3. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 

- Árokparti fasor 16. számmal szemben lévő fák kivágásának az engedélyezése 
 
Szabó Csaba a 3. sz. fénykép alapján ismerteti, hogy itt is kanadai nyárfák vannak, amit a 
tulajdonos ültetett és a tulajdonos elmondása szerint a fák elszívják a benti növények elől a 
vizet. A tulajdonos vállalja, hogy pótolja a kivágott fákat. 
 
Megérkezett Lenkei György képviselő úr. 
 
Balogh György felszólal, hogy szakértői véleménnyel kellene alátámasztani ezeket a 
kivágásokat. Debreczeni Péter által készített tervezet munkaanyagában ilyen kérdésekre is 
választ adhat. 
 
Balogh György még a határozati javaslatba határidő kiegészítését kéri. 
 
A bizottság 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2008. (II. 4.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága nem emel kifogást az 
Árokparti fasor u. 16. sz. alatti kérelmező, saját maga által ültetett közterületen lévő, 
mintegy 6 db beteg, száraz fáknak kivágásához, melyet a kérelmező végeztet el. A 
kérelmező köteles gondoskodni ezen fák pótlásáról, mely őshonos és tájba illő fa lehet. 
Gyümölcsfa és nyárfa telepítéshez a Bizottság nem járul hozzá. 
A Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy 2008. novemberében ellenőrizze, hogy a fakivágás 
megtörtént-e. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
 
4. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 

- Nemeskéri Parkerdő Természetvédelmi Kezelési Terve 
 
 
Kenessey Zoltán - ehhez a napirendi ponthoz a bizottság nem kapott anyagot, ő nem 
szavazza meg. 
 
Debreczeni Péter elmondta, hogy a decemberi ülésen a bizottság kérte, hogy dolgozza, 
illetve egészítse ki az előző ülésre beadott tervet, mely a Nemeskéri Parkerdő 
természetvédelmi kezeléséről szól. 
 
A kezelési terv kiegészítéseit korrektúrával készítette, hogy látszódjanak a kiegészítések. 
Az anyagot átstrukturálta, ütemtervet is készített a kezelési előírásokat jobban részletezte. 
A kérésnek megfelelően kidolgozta, hogy mikor és milyen területen szabad kaszálni és 
milyen intervallumban.  
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Erősebb kaszálást télen kell végezni, mikor nincsenek ott a madarak és a lepkék. Még 
figyelembe kell venni az időjárást is, hisz ettől függően is más időpontokban kell kaszálni 
(pl. parlagfű). 
 
Szabó Csaba megköszöni a kiegészítést. 
 
Lenkei György kéri, hogy ma hozzanak döntést, mivel a természetvédelmi kezelési tervben 
sok munka van és jön a tavasz, mikor a munkálatokat meg kell kezdeni. Szerinte a három 
kompetens ember erről egyformán gondoskodik. 
 
Nagy Gábor mondja, hogy mindent megbeszéltek, szakszerűen dolgoznak. A parkerdőt 
véglegesen, rendesen megcsinálják, szakmai hibát nem követnek el. 
 
Szabó Csaba is úgy gondolja, hogy a parkerdő sorsa véglegesen megoldódik, jó kezekben 
van. 
 
Balogh György szakmailag megadja Debreczeni Péternek a bizalmat és szerinte betartotta 
amit kértünk tőle. 
 
Hetényi Tamás szerint az első munka is jó volt. Megtörtént a feladatok pontos 
meghatározása és részletekre bontása. Lényeg, hogy egyértelműen látni lehessen a munka 
szakszerűen történik és ezen az emberek ne tudjanak feleslegesen vitázni. 
 
Kenessey Zoltán – Kovacsik Tamás képviselő úrral külön bejárták a területet. 
Nem akarja ezt a munkát semmissé tenni, de elvárja, hogy az anyagot a bizottsági tagok 
megkapják, legyen idő esetleg átnézetni, vagy legalább a helyszínen (az ülés előtt) kerüljön 
kiosztásra az anyag. 
 
Szabó Csaba kéri, hogy szavazzanak a napirendi ponthoz kapcsolódóan. 2 igen és 1 
tartózkodással Debreczeni Péter Nemeskéri Parkerdő Természetvédelmi Kezelési 
Tervét elfogadták. 
 
 
5. sz. napirendi pont: 
 

- Egyebek - 1. Lakossági kérelem egy kidőlt fatörzs kérelme ügyében 
2. Tájékoztatás állattartási ügyben 
3. Kenessey Zoltán észrevételezései, kérdései néhány beruházási    

témakörben 
4. Tájékoztató a Gödi és a Sződi Településszerkezeti Terv aktuális 

helyzetéről 
 
1. Kopász Sándor – Göd, Kacsóh P. utcai lakos kérelmét, mely a kiosztott fotó alapján egy 
két éve kidőlt fatörzset szeretne az Önkormányzattól elkérni, illetve a kidőlés helyszínéről 
azt elvinni. 
 
Kenessey Zoltán kérdése  a kidőlt fa ügyében: Önkormányzati területen van-e? 
 
Szabó Csaba választ adott a kérdésre, mely szerint a kidőlt fatörzs Önkormányzati területen 
van. Egyben szavazásra kéri fel a bizottságot. 
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A bizottság egyhangúlag  megszavazta, hogy a kérelmező a területről a kidőlt fatörzset 
elvigye. 
2. Kopász Sándor tájékoztatása Kovács Csilla Nóra állattartási ügyében hozott  II. fokú 
határozat fellebbezése tárgyában 
A felperes (Kovács Csilla Nóra) megfellebbezte a Pest megyei Bíróságnál az 
Önkormányzat által hozott II. fokú határozatot. A Pest megyei Bíróság 2008. január 
hónapban megküldött végzésében, a határozat végrehajtását felfüggesztette a bírósági per 
idejére. 
 
Szabó Csaba megköszönte a tájékoztatást. 
 
 
3. Kenessey Zoltán kérdéseket intéz a bizottság tagjaihoz: 

- az Ilka patak kotrását mikor valósítják meg, milyen szakaszban van ennek az ügye, 
- teljes Duna-partot érintő kérdésben mikor születik döntés, 
- Bozóki tér parkosítása, Európa szintű játszótér mikor valósul meg,  
- parkolási lehetőségek mikor valósulnak meg különös tekintettel a Duna, Ady E. utca 

valamint a három gödi Vasútállomás melletti területeken.  
 
Szabó Csaba válaszol: 

- az Ilka patak kotrása ügyében a következő ülésig tájékozódik, 
- a Duna kis ág kotrása Városfejlesztési Bizottság hatásköre.  
- a Bozóki tér ügyét továbbítja a területileg illetékes képviselőhöz, illetve a 

Városfejlesztési Bizottsághoz. 
- parkolás kérdésekben a folyamatban lévő, készülő Településszerkezeti és Rendezési 

Tervek adnak választ. 
 
4. Tarjányi Judit: 
Gauder Péter által készített Gödi Településszerkezeti Tervet – amit előzetes véleményezésre 
kapott – ismerteti és javasolja, hogy a februári testületi ülés előtt egy közös 
Környezetvédelmi Bizottsági a Városfejlesztési Bizottsági ülésen javasolja, hogy kerüljön 
ez napirendre. 
A sződi területekkel kapcsolatosan több problémás és tisztázandó kérdés van, melyet 
napirendre kell tűzni. 
A bizottságtól kér támogató szavazatot. 
 
Ezek után Tarjányi Judit a csereerdősítéssel kapcsolatban néhány aktuális problémát vázolt. 
Debreczeni Péter jelezte, hogy erdősítéssel kapcsolatosan néhány Uniós pályázati lehetőség 
van és ebben segítségét jelezte. 
 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Szabó Csaba Prohászka Imréné 
elnök jegyzőkönyvvezető 
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