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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. április   

14-én megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése 
 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a vendégeket és Kopász Sándort 
az Hivatal részéről. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.   
 
Ezt követően megkérdezi a napirendi pontokhoz kinek van hozzáfűzni valója. 
 
Mödlingerné Kovács Éva és Kenessey Zoltán jelzi, hogy az Egyebek napirendi pontnál 
szeretnének 1-1 témában felszólalni. 
 
Szentgáliné Erőss Márta kérte, hogy a 7. napirendi pontot Göd Városi Könyvtár 
hozzájárulási kérelmét 1. napirendi pontként tárgyalják. 
 
Ezenkívül kérte a bizottságot a szelektív zsák átvevőhelyeinek ismertetésében, mert a 
Könyvtárban nagyon sok zsák van. 
 
A Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag megszavazta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Göd Városi Könyvtár hozzájárulási kérelme 
 Előterjesztő: Szabó Csaba 
 
2. Településtisztasági napok keretében – illegális hulladéklerakások helyzete – felszámolási 

lehetőségei, lakossági, civilszervezetek, vállalkozók bevonásával 2008. április 19-én 
 Előterjesztő: Szabó Csaba 
 
3. Nemeskéri kiseredő Maros utcai platánfák ápolására beérkezett árajánlatok. Végrehajtás 

határidejének meghatározása 
 Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
4. Harang  utca/Dózsa György utca kereszteződésében lévő tér rendezése 
 Előterjesztő: Csányi József 
 
5. Tájékoztatás a 2008. évi vadgesztenyefák növényvédelmi árajánlatáról 
 Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
6. Tájékoztatás a 2008. évi kullancsirtás szükségességéről 
 Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
7. Széchenyi Csárda teraszán lévő elhalt fa ügyében hozzájárulási kérelem 
 Előterjesztő: Szabó Csaba 
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8. 2008. évi Madarak és Fák Napjának támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Szabó Csaba 
 
9.  Egyebek  
    
 
1. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Göd Városi Könyvtár hozzájárulási kérelme 
 
Szentgáliné Erőss Márta ismertette, hogy a Könyvtár a Felzárkóztató Pályázaton részt vesz. 
Az állomány gyarapítása lenne a cél, könyveket, folyóiratokat vennének a pénzből. Az 
önrész támogatásához kérte a bizottság segítségét 50.000-100.000 Ft közötti összeggel, 
hogy a pályázaton részt vehessen. 
 
Ismertette az országos átlagot a 2007-es statisztikai adatok alapján: 
- községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos 
- városi könyvtárakban:  240 Ft/lakos 
A gödi Városi Könyvtárnál ez az összeg 90 Ft/lakos. 
Ezenkívül elmondta, hogy sok könyvbarát keres náluk kertészeti, környezetvédelmi 
könyveket, ezért kérte a Környezetvédelmi Bizottság támogatását és ígéretet tett, hogy ilyen 
irányú könyveket is venne a pályázati pénzből. 
 
Detre László közli, új jogszabályok vannak, ami szerint márciusban lejárt a beadási 
határidő. A Könyvtár április 1-jei dátummal adta be a kérelmét. 
 
Kenessey Zoltán szerint nem oktatási bizottság vagyunk, bár a kultúrát mindenféleképpen 
támogatni kell. Kérdezi, hogy mi alapján jött ki a 90 Ft/lakos összeg. Ezenkívül kíváncsi, 
hogy hány millió Ft a Könyvtár költségvetése. 
 
Megérkezett Balogh György a KvB tagja. 
 
Szentgáliné Erőss Márta válaszában elmondja, a 90 Ft/lakos szintén statisztikai adatok 
alapján számolják ki. A könyvállományra, pedig 1 millió Ft-ot tudnak fordítani. 
 
Szabó Csaba: a közművelődés az Oktatási Bizottsághoz tartozik, de kéri, hogy a támogatás 
fejében környezetvédelmi és kertészeti könyveket vásároljanak. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2008. (IV. 14.) sz. KvB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Göd Városi Könyvtár részére 
50.000 Ft-ot megszavaz, azzal a feltétellel, hogy amikor megvételre kerülnek a könyvek 
kéri azoknak a listáját amit, ebből az összegből vásárolnak.  
A bizottság egyhangúlag egyetért a levél dátummódosításával. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Környezetvédelmi Bizottság 
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2. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Településtisztasági napok keretében – illegális hulladéklerakások helyzete – 
felszámolási lehetőségei, lakossági, civilszervezetek, vállalkozók bevonásával 2008. 
április 19-én 
 
Szabó Csaba ismerteti a napirendi pontot, minden évben a vegetáció megindulása előtt 
szervezik ezt az akciót. Az Önkormányzat, a TESZ, civil szervezetek és lakósság 
bevonásával. Ha 19-én hétvégén esne az eső, akkor a nagytakarítást 26-án tartják. 26-a 
munkanap, ha emiatt kevesebben lennének, összeszednek annyi szemetet amennyit tudnak 
és jövőre ismét egy városi nagytakarítás keretében folytatják az akciót. 
Nyolc helyszín lesz. A találkozási helyek a szórólapon vannak feltüntetve. Itt szervezők 
várják az embereket és az ő irányításukkal indulhat a munka. Ingyenesen biztosítanak 
kesztyűt, zsákot. 
A vállalkozók az építési hulladék elszállításában segítenek. 
 
Szükség van 300 eFt-ra  az illegális hulladék felszámolásához (kesztyű, mellény, zsák stb.), 
amit számlákkal igazol. 
 
Iskolák segítségével elektronikai-hulladékgyűjtés is lesz, amit a vállalkozók elszállítanak és 
az érte kapott pénzt: 
- a tavaszi akció keretében Németh László Általános Iskola kapja,  
- az őszi akció keretében, pedig a Huzella Tivadar Általános Iskola. 
 
Veszélyes hulladék begyűjtését is szeretné beindítani szeptember végi napok keretében, ez 
ügyben már Hetényi Tamás úrral a TESZ igazgatójával is tárgyalt. 
 
Kenessey Zoltán örül, hogy ilyen akciót szerveznek, de a megelőzésre kellene több energiát 
fordítani. 
 
Megérkezett Dr. Hubayné Horváth Nóra. 
 
Detre László szerint nem kell összeghatárt megjelölni, számla alapján kell elszámolni. A 
bizottság ezt a saját keretein belül megoldja. 
 
Szentgáliné Erőss Márta a Városi Nagytakarítás szórólapjaiból kér, a Könyvtárba szeretne 
lerakni ezekből. 
 
Kovacsik Tamás a szemétszedés zsákos megoldású lesz. Kérdezi zsákok elszállításáról ki 
gondoskodik. 
 
Szabó Csaba válaszában elmondja, hogy szemetes autóval összeszedik. 
 
Detre László kéri, hogy ne közöljék a szemétszállítási pontokat, nehogy odavigyék a 
meglévő szemetüket a lakosok. 
 
Szabó Csaba tájékoztat, hogy az önkormányzati dolgozók is kiveszik a részüket, a jegyző úr 
engedélyével 17-én a Pesti út mellett szedik a szemetet, amiben Szabó Csaba is részt vesz. 
Itt felmerült a szelektív zsákba való gyűjtés lehetősége is. 
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A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2008. (IV. 14.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága szigorú számadás alapján, 
utólagos elszámolással megbízza az elnök urat, hogy a településtisztasági napok pénzügyi 
vonzatát kezelje. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szabó Csaba KvB elnöke 
 
 
3. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Nemeskéri kiseredő Maros utcai platánfák ápolására beérkezett árajánlatok. 
Végrehajtás határidejének meghatározása 
 
Kopász Sándor terjesztette elő ezt a napirendi pontot. A Városfejlesztési Bizottság és a 
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén született egy határozat erre a munkára. Ezért 3 
árajánlatot kértek be, 1 vállalkozó nem vállalta. 
A legjobb árajánlat Fabók Tibortól érkezett, aki vállalta a platánfák koronarendezését 
balesetvédelmi és műtárgyvédelmi célból darabolással és szállítással, emelőkosaras 
gépkocsi közreműködésével bruttó 150.000.-Ft-ért. 
Kopász Sándor még elmondta, hogy ez a terület védett. A vegetációs időszak beindult, 
a madarak már fészkelnek a fákon. Határozati javaslat van, de javasolja a fák későbbi 
időpontban való kezelését. 
 
Szabó Csaba támogatja a platánfák gallyazását, valóban akkor amikor a vegetációs 
időszak lezárult. 
 
Mödlingerné Kovács Éva szerint a vegetáció még nem indult be, de a madarak már 
valóban fészkelnek. Viszont a nyári viharok miatt veszélyes elhalasztani a 
munkálatokat. Ez ellene szól a munka elhalasztásának, de amellett teszi le a voksát, 
hogy mégis későbbi időpont kezeljék a fákat. 
 
Kenessey Zoltán megállapítja, hogy reális összeg 14 fa rendbehozataláért, de kérdezi, 
hogy nem lehetett volna előbb dönteni és előbbre hozni ezt a munkát. 
 
Kopász Sándor válaszában elmondja, hogy az együttes ülésen polgármester úr kérte, 
hogy kérjenek be 3 árajánlatot, ez a posta stb. miatt időbe telik. 
 
Szabó Csaba ennek kapcsán elmondta, a Vasút utcában egy vállalkozó olcsóbb áron 
dolgozott mint Fabók Tibor 2-3 fát kivágott, de a fatörzseket ott hagyta. 
 
Kopász Sándor tájékoztatott, hogy a Vasút utcai vállalkozó ígéretet tett, hogy folytatja 
a munkát. Ha nem, - mivel szerződése lejárt - jogi útra kell terelni az ügyet. 
 
Detre László javasolja a határozatba vegyük bele, hogy leghamarább november 1-től 
legyenek elvégezhetők a munkálatok. 
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A bizottság egyhangúlag ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2008. (IV. 14.) sz. KvB határozat 
 

A Nemeskéri kiserdő Maros utcai részén lévő platánfák szakszerű ápolását, - figyelembe 
véve a fák áprilisi vegetációs idejét, a madarak fészkelési időszakát – az ápolási munkákat 
14 fa esetében (gallyazás, sebkezelés) 2008. október 15. és november 30. közötti 
időpontban kell elvégezni, a további árajánlatok beszerzése és elbírálása után. 
 
 
 
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Kv. előadó 
 
 
4. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Harang  utca/Dózsa György utca kereszteződésében lévő tér rendezése 
 
A napirendi pont előterjesztője Csányi József képviselő úr nem jelent meg az ülésen és 
anyagot sem küldött, ezért ezt a napirendi pontot elnapolták. 
 
Elment Szentgáliné Erőss Márta. 
 
 
5. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Tájékoztatás a 2008. évi vadgesztenyefák növényvédelmi árajánlatáról 
 
 
Kopász Sándor előterjesztésében elmondja, hogy 119 db közterületi vadgesztenyefa 
permetezése szükséges. Poór Gyula kívülről, térkép nélkül ismeri Gödöt és az ott 
elhelyezkedő fákat. 
Négy fával kevesebb van, mert kivágásuk szükséges volt.  
Poór Gyula árajánlata: 2500.-Ft/fa+20% ÁFA, ez 200 Ft-tal több, mint tavaly, de ez 
indokolt emelés. 
 
Kovacsik Tamás képviselő úr elment. 
 
Május első napjaiban kell permetezni, de júniusi időpontban is szükség lehet rá.  
A fákon már látszik a javulás, nyáron már kevesebb az elsárgult, beteg levél. 
115 db fáról van szó, az Önkormányzati költségvetésben erre már van elkülönített keret. 
Ez a beszámoló tájékoztató jellegű volt. 
 
Mödlingerné Kovács Éva a Nemeskéri kiserdőben is van két fa, azoknak az ápolását is kéri. 
A két új fa megtalálásában felajánlotta segítségét. 
Így 117 db gesztenyefa lesz. 
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6. sz. napirendi pont tárgyalása: 
 
Tájékoztatás a 2008. évi kullancsirtás szükségességéről 
 
Kopász Sándor tájékoztat, hogy egészségügyi és környezetvédelmi szempontból nagyon 
fontos dolog a kullancsirtás. Felházi Zoltán és Misik László egészségügyi gázmesterek 
vállalták 5 Ft/m2/alkalom áron. Elsősorban a fürdő területét, Marignane játszóteret, 
Madarak Fák Napja helyszínét, alsógödi Duna-partot, volt ifjúsági tábor területét. Május 1-
15 között kell a kullancsirtást elvégezni. 
Ez a beszámoló tájékoztató jellegű volt. 
 
Kenessey Zoltán ajánlja, hogy Felsőgödön a fenyvesben és a golf pályán is végezzenek 
kullancsirtást. 
 
Kopász Sándor elmondja, hogy csak önkormányzati területen lehet irtás végeztetni. A 
felsőgödi fenyvesben lehet, az önkormányzati terület, és mivel gyerekek szoktak focizni és 
játszótér is van ezen a területen, indokolt lenne. 
 
Szabó Csaba szerint a fenyőerdőben nincsenek kullancsok, ezért ott nem kell irtást végezni. 
 
Mödlingerné Kovács Éva a kullancsoknak nagyon sok faja van, ezért mindenhol vannak. 
Pár órán belül ki kell szedni és akkor nem fertőz. Szerinte az erdőben azért nem kellene 
irtani, mert a pókszabásúakat is kiirtják vele. 
 
 
7. napirendi pont tárgyalása: 
 
Széchenyi Csárda teraszán lévő elhalt fa ügyében hozzájárulási kérelem 
 
Szabó Csaba előterjeszti, hogy a fa veszélyes ágaitól szeretne megszabadulni a bérlő, amit 
valószínű csak darus, kosaras autóval lehetne megoldani. Ehhez kér támogatást, 30.000.- Ft-
ot. 
 
Detre László hozzászólásában elmondja, hogy a Széchenyi Csárda önkormányzati tulajdon, 
a bérlő ennek a hasznát elrakja, a problémákat pedig a nyakunkba varrná. Ez így nem jó.  
Javasolja, hogy a szerződést a következő ülésen nézzük és beszéljük meg. 
 
Kenessey Zoltán szerint 30.000 Ft-ért nem gallyazzák le. Ő is csatlakozik Detre László 
véleményéhez, hogy ha haszna van, akkor kötelessége is van. Jogilag meg kell ezt nézni. 
 
Detre László határozati javaslata – a következő Bizottsági ülésig kérjük a napirendi ponthoz 
csatolni a bérleti szerződést és annak az ismeretében döntsön a bizottság. 
Ezenkívül javasol még egy bejárást és az ÜJKB-n vizsgálják meg, hogy önkormányzati, 
vagy bérlői feladat. 
 
A bizottság tagjai a következő határozatot egyhangúlag elfogadták. 
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10/2008. (IV. 14.) sz. KvB határozat 
 
A Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága ezt az ügyet átutalja az 
Ügyrendi Bizottság következő ülésére.  
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
 
8. napirendi pont tárgyalása: 
 
2008. évi Madarak és Fák Napjának támogatási kérelme 
 
Detre László elmondja, hogy az ügyrendi Bizottság 50.000.-Ft-tal támogatja a rendezvényt 
és javasolja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság is támogassa, mivel kifejezetten természeti 
értékeket képvisel. 
 
Mödlingerné Kovács Éva szerint Nagy Gábor alkalmatlan, hogy egy ilyen rendezvényt 
megszervezzen, nincsenek ilyen ismeretei. Kéri a bizottságot, hogy fiatalabb és hozzáértőbb 
legyen a szervező. Ez legyen az utolsó rendezvény amit ő szervez. 
 
Kenessey Zoltán csatlakozik Mödlingerné véleményéhez és hozzáteszi, hogy olyan 
szervezzen akinek szervezői képességei vannak. Szakszerű és hozzáértő legyen, különben ő 
nem szavazza meg a támogatást. 
 
Detre László - április 1-től változtak a közpénzek odaítélésének szabályai, javasolja, hogy a 
bizottsági elnökök beszéljék meg, hogy szakbizottságok szakirányú feladatokra tudjanak 
pénz biztosítani. Ügyrendi Bizottságban ezt szorgalmazni fogja. 
 
3 igen 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta a bizottság: 
 
 

11/2008. (IV. 14.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megszavazza, hogy a 2008. év 
májusában megtartandó Madarak és Fák Napja rendezvényhez 50.000.- Ft. támogatást 
nyújtson. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
9. Egyebek 
 

1. Dr. Hubayné Horváth Nóra beszámolója a Szakáts kerti fatelepítésről 
2. Nemeskéri kiserdő problémái 
3. Felsőgödi Duna-part és árvízvédelmi problámák 

 
 Lenkei György képviselő úr megjött. 
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1. Dr. Hubayné Horváth Nóra vetített képekkel készített beszámolót. Készítettek egy 

részletes növényültetési tervet. Párhuzamosan futó dologról van szó. A kertből a 
nem őshonos fákat el kell távolítani és helyette őshonosakat kell ültetni. Debreczeni 
Péter erdőmérnök segítségével felmérték, hogy 4 db 40 éves kanadai nyárfáról van 
szó, a fákat ki kell vágni mielőtt az épületek megépülnek. Fakivágási kérelmet 
nyújtottak be Dunakeszire. Dunakeszi jegyzője engedélyt adott, április 1. előtt ki is 
vágták a fákat. Vetítve bemutatta az épületek és az ültetések tervét. 
A pályázat keretében négy díszfaiskolából kértek be árajánlatot. 12-15 cm 
törzsátmérőjű fát szereztek be meghaladva a bizottság által előírtat. 
Az iskolakert területén 42 db-ot, kívül a rézsűn 9 db fát ültettek a piarista diákok 
segítségével, akik az ültető gödröket ásták ki. A tavak körül pedig 3 éger-, 5 
fehérfűz- és 5 kőrisfa kapott helyet. A növények rendszeres öntözését is 
megszervezték. Ha az új fáknak nagyobb lombkoronájuk lesz, a többi fát csak akkor 
vágják ki. 
Dr. Hubay Nóra köszönetet mond a segítségért a Környezetvédelmi Bizottságnak és 
Kovacsik Tamásnak, hogy 100.000.-Ft-tal segítettek megvalósítani tervüket. 
 
Szabó Csaba megköszöni a beszámolót. 
 
Mödlingerné Kovács Éva példaértékűnek tartja ezt a fatelepítést és megköszöni azt. 
 

 
2. Nemeskéri kiserdőben Mödlingerné Kovács Éva szerint szükség lenne sokféle 

táblára – pl. behajtani tilos – , hogy  csak az menjen be akinek a garázsa ott van. 
Sajnálja, hogy a „kócsagos” védett táblát, csak országosan védetté nyilvánított 
területre lehet kitenni. 
Lenkei György képviselő úr elmondja, hogy vannak táblák, csak jogosultságot kell 
hozzá szerezni. 
Sorompókat is ki kell helyezni, de sorompók nélkül is népszerűsíteni kell, hogy a 
Nemeskéri kiserdő védett terület. 
 
Kenessey Zoltán szerint a bejárás történt, a jegyzőkönyvbe meg kell nézni a 
sorompó kihelyezésének előírt időpontjait és meg kell nézni ki a felelős érte. 
Kérdezi, hogy vannak-e határozatok és ezek végre lettek-e hajtva? 
 
Szabó Csaba válaszában elmondja, hogy ezek a határozatok végre lettek hajtva, 
Hetényi úr lett megbízva a sorompók kihelyezésével. 
 
Detre László kéri, ha még egy bejárás lesz azt április 23-a előtt szeretné. 
 
Lenkei György elmondja, hogy hivatalból kérheti a Városfejlesztési Bizottságtól a 
terület újbóli bejárását. 
 

3. Felsőgödi Duna-part  
 
Kenessey Zoltán kérdezi mik a bástyák funkciói? 
A köveket, amik hullámfogásra vannak a Duna-parton, gátig be lehetne rakni. 
Kérdése, ki végezheti el ezt a munkát. A Duna-parton rendezett képet szeretne. 
 
Lenkei képviselő úr elmegy. 
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A Kék Duna Üdülő fölött milyen a gátak állapota és többi gát állapota is érdekelné. 
Aggódik, hogy Gödöt árvíz esetén nehogy elárassza a víz. Elmondja még, hogy a 
rendezett képhez hozzátartozik a fűnyírás is a gát mindkét oldalán. 
 
Szabó Csaba válaszol – a Költségvetési Bizottság hatáskörébe tartoznak ezek a 
problémák, tavaly nem volt erre keret. 
 
Kenessey Zoltán ajánlja, hogy tartsuk evidenciába. 
 
Detre László – 2006. tavaszán merült fel, hogy egy esetleges gátszakadás 
megelőzhető-e egy felméréssel. Ez arra irányult, hogy kezünkben legyen egy 
dokumentáció saját igényeink szerint. Elvégeztük és figyelmét felhívjuk az állami 
szerveknek, mivel a gát állami tulajdon. 
Ehhez a témához hozzáfűzi még, hogy a kistérségi szakértők mondták, nem a gödi 
gátak, hanem a sződiek vannak rossz állapotban és ha az átszakadna a víz 
Felsőgödöt öntené el.  

 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
Göd, 2008. április 18. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Szabó Csaba Prohászka Imréné 
elnök jegyzőkönyvvezető 
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