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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2009. március 12-én, 17 
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket, a hivatal dolgozóit, 
valamint Zombory László urat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 5 - 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 hozzászólása van az egyebek napirendi ponthoz. 
1./ 2009. évi környezetvédelmi program kiegészítése 
2./ Védett területek felmérése  
3./ Információ kérés a Kisfaludy utcai fakivágással kapcsolatban 
 
Továbbá hozzászólása van még: 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület beadványához  
 
Detre László: SZMSZ módosítással kapcsolatban  
 
Kopász Sándor: Kidőlt fa ügyében 
 
Hetényi Tamás: Szennyvíz átemelők javítása 
 
Kenessey Zoltán: Fák állapotával kapcsolatban  
 
Szabó Csaba: Együttes ülés tartásáról a VFB-vel 
 
A bizottság - 5 – egyhangú, igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
Sellyei Noémi megjött. 
 
 
1./  Komplex háztáji komposztálási program végrehajtására tett árajánlat  
 
Kopász Sándor ismertette a napirendi pontot.   
 
Kenessey Zoltán: Köszönöm a tájékoztatást. Véleményem szerint meglehetne ugyanezt csinálni úgy 
is, hogy kevesebb pénzbe kerüljön. Nem csak az iskolákban, az óvodákban is terjeszteni kéne a 
komposztálási programot. A komposztálással nem lenne szükség az égetésre, tiszta levegőt kapna 
Göd. Ki finanszírozná a komposztálási program oktatását és kb. hány főre lehet számítani?  
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Szabó Csaba: Mi állnánk a költségeket, kb. 100 fő lenne. 
 
Kenessey Zoltán: Jó, de akkor ennek a 100 főnek tényleg el kéne jönnie. 
 
Szabó Csaba: Én nem szeretném, hogy csak az Önkormányzat pénzéből történjen az oktatás.. 
 
Kenessey Zoltán: Akkor ezt, hogy lehetne? 
 
Detre László: Én egy üzleti ajánlatot látok itt ennek nem biztos, hogy itt lenne a  helye a 
bizottságon.  
 
dr. Hetényi Tamás: Ingyen vittünk el eddig a zöld hulladékot. A baj az, hogy általában úgy ahogy 
van kirakják az ágakat, de úgy sok estben nem lehet elvinni, mert túl nagy. Az ilyen fajta 
komposztálási technológia a tiszta komposztálást teszi lehetővé. A  lomb és a fa elszállítása  
megoldható lenne, az aprító gépek segítségével. A lomb tüzelő anyagnak lenne jó. A fű a 
legnagyobb gond, nehéz a kezelése és  nehéz a szállítása. 
 
Zombory László: Régóta foglalkozom komposztálással. Vállaltam, hogy a tapasztalataimat leírom a 
Gödi Körképben, de Ők erre nem voltak kíváncsiak. Referenciákat kellene a cégeknek adni. A 
büdösséget hogyan oldaná meg ez az anyag, például ez is egy fontos kérdés. Azt javasolnám, hogy 
érdemes ezzel foglalkozni. A fű nagyon lassan komposztálódik.  
 
Berta Sándor: hosszasan tudakozódtam erről a témáról. A kicsi zöld 150 literesbe füvet, gazt lehet 
csak beletenni, a bomlási sebesség fele akkora. A tapasztalatok változóak általános tanácsot nem 
lehet adni. Esztétikai dolgok is közrejátszanak a komposztáló edény kiválasztásánál. Ott volt a 
leghatékonyabb ahol az emberek átadták egymásnak a  tapasztalataikat.  
 
Szabó Csaba: műanyag komposztálónál jók a tapasztalataim. 
 
Berta Sándor: igen, de csak akkor ha füvet, száraz gazt rakunk bele és vízzel locsolgatjuk. 
 
Szabó Csaba: kedvezményes áron kapható lesz a Tesz -nél 
 
dr. Hetényi Tamás: már kapható. 
  
Zombory László: Szerintem ez kicsi, pedig én igyekeztem gyorsítani a folyamatot. A nagyobbik 
méret lenne jó szerintem. Sajnos a komposztnak sokféle állapota van. Azt szokták ajánlani, hogy 3 
részre osztva komposztáljunk:  előérlelő, középérlelő, ufóérlelő. 
 
Szabó Csaba: Én is így csinálom. 
 
Detre László: A beterjesztett anyagot szeretném racionálisabb vonalra vinni. Csökkenti-e ez a 
kommunális hulladék szintjét? Ennek a cégnek a beterjesztése nem a Város érdekeit képviseli, 
hanem a sajátjukat. A városnak saját maga kéne ezt a komposztálást megoldania. Én nem hiszem, 
hogy erre többen beneveznének.  
 
Detre László kimegy. 
 
dr. Hetényi Tamás: Nem javaslom, hogy közös komposztálás legyen otthon. A teljes kommunális 
hulladék 30-35 % zöld hulladék. Kb. 15 millió Ft körül van, ez az összeg évente a lerakás ára. A 
környező települések nem szállítják el csak Göd. Az idei évtől megoldott az ilyen lerakóhely. Ha mi 
magunknak szeretnénk komposztálni az bonyolult lenne nagyon szigorú törvényi előírások vannak 
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erre és drágább lenne, mint most így lerakva. Maga az üzemeltetés lenne drága, erre nincs 
támogatás. 
 
Berta Sándor: Lehet erre pályázatot benyújtani. 5 ilyen pályázat van, 50 millió Ft-ot lehet nyerni. A 
komposztáló üzem megépítése 100 millióban kerülne. Gödön nincs annyi hulladék ami megtelítené 
ténylegesen nem érné meg. Az üzemeltetés költsége az egekben van.  
 
Szabó Csaba: köszönöm szépen. 
 
Zombory László: Van esetleg  más elképzelés? 
 
Berta Sándor: Energetikai hasznosítás van még. Hengeres vagy brikettes sajtolással lehet csinálni.  
Az Egyesület most nemrég vásárolt egy aprítógépet, nagyon jónak bizonyult. 
 
Szabó Csaba: köszönöm szépen. 
  
dr. Mödlinergné Kovács Éva: Minden cég a maga ötletét szeretné eladni. A komposztálás előbb 
utóbb bekövetkezik  így is - úgyis. Nagyon sok cég foglalkozik ezzel.  
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza:  

 
 16/2009.(III.12.). sz. KvB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Településellátó Szervezetet, 

hogy a továbbiakban Ők illetve az ott dolgozók foglalkozzanak a  komposztálással. 
Amennyiben dr. Hetényi Tamás a Településellátó Szervezet Igazgatója úgy látja, olyan 

ajánlat érkezik ami megfelelőlen bizonyult azt a bizottság elé terjeszti.  
 

 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Hetényi Tamás 
 
 
 
2./ Tavaszi takarítási napok 
 
 
Szabó Csaba: Tavaly is megszerveztük a „Tavaszi Takarítási Napokat” sokan jöttek el. Ebben az 
évben Márciusra tenném, a pontos dátum márc. 21-e. Szórólapokat, plakátokat csináltattam, 11 
találkozási pont szerepel rajta.  A bizottságtól kérnék felhatalmazást arra, hogy az anyagiak terén 
eltudjak járni, természetesen szigorú elszámolással.  
 
Kenessey Zoltán: Véleményem szerint az állomások környékét, a kettes bevezető szakaszát, 
valamint a felsőgödi focipályánál lévő területeket mindenképpen rendbe kéne tenni. 
 
Szabó Csaba: Összesen 11  találkozási pont van. Minden körzeti képviselővel beszéltem. Ezek a 
pontok benne vannak mind amiket Kenessey úr említett. Beszéltem Jegyző úrral és kértem, hogy az 
Önkormányzat dolgozóival együtt is legyen egy ilyen takarítási nap, természetesen akkor mikor 
nincs ügyfélfogadás. Ez tavaly nagyon jól sikerült remélem idén is hasonlóan sikeresen lesz. 
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Bertáné Tarjányi Judit: Volt ennek a szemétszedésnek ráható ereje is.  
 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
                                                  17/2009.(III.12.) sz. KvB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága  megbízza a bizottság elnökét, hogy a 

városi takarításnál felmerült kiadásokat szigorú számadás alapján számlával igazolja és a 
követező bizottsági ülésen a bizottságot tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba 
 
 
A bizottság - 4 - igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
Detre László visszajön. 
 
 
3./ Göd, Petőfi téren lévő száraz és balesetveszélyes  fák kivágása 
 
Szabó Csaba: Tényleg nagyon rossz állapotban vannak ezek a  fák, teljesen kivannak száradva. 
Megkérdeztem a Debreczeni Péter urat mi lehet ennek az oka. Péter e-mailben válaszolt a 
kérdésemre. Köszönöm Péternek a kimerítő munkát. Kopász Sándorral megnéztük és még két fát 
megjelöltünk, ami élő ugyan, de nagyon közel van a  házhoz. Ha a fa kidől és Önkormányzati  
tulajdonú, nekünk kell megtéríteni az árát.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az, hogy kivágjuk a fát rendben van, de hogy pótoljuk? 
 
Zombory László: Hány db fáról van szó? 
 
Szabó Csaba: 7 db fa ami kiszáradt és 2 db ami túl közel van a házhoz. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Minél többet kiveszünk annál rosszabb lesz, megnő a légellenállás, 
nagyobb a veszély. Detre László képviselő úrral ez már megbeszéltem. Előbb kellene pótolni a 
fákat és csak utána kivágni amelyiket kell. 
 
Detre László: Alapvetően Éva elmondta amit akartam.  A fekete fenyő szerintem tájidegen. Lehet 
célszerű lenne egy teljesen új telepítés. Mindet ki kéne kivágni és újakat telepíteni. Célszerű lenne 
szerintem így csinálni. Teljesen új odaillő fákkal beültetni a területet. 
 
Szabó Csaba: egy meglévő fenyőerdőt nem kéne teljesen kipusztítani.   
 
Kopász Sándor: Nemrég kidőlt egy fa ami rádőlt egy ingatlantulajdonos kerítésére. Ez egy 100 %-
an kiszáradt fa volt. Kimentünk megnéztük, festékkel megjelöltük azt a 7 db fát ami 
balesetveszélyes és azt a 2 db-ot amit azért kéne kivágni, mert túl közel van a házhoz és, azért 
veszélyt jelenet. Odaillő fákkal természetesen pótolnánk.  
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Pétert szeretném megkérdezni, hogy mit kéne most szerinte csinálni? 
 
Debreczeni Péter: Már kétszer mutattam be a bizottságnak a zöld felület fejlesztési programot. 20 
éve így megy a dolog: kivágjuk a fákat és után nem történik semmi. Ez így nem mehet tovább. 
Amelyik fa kivan száradva azzal nincs mit tenni ki kell vágni. A fakivágással nem a bizottságnak 
kellene foglalkoznia, az ügyintéző dolga lenne. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Érdemes megtartani a beteg fákat? 
 
Debreceni Péter: A beteg fával már nincs mit tenni. Az ilyen fák nagyon könnyen kifordulhatnak 
egy vihar során, én azt javasolom legyen kivágva. A permetezést érdemes megfontolni, igen 
hasznos bár igen drága. Fenyővel véleményem szerint nem érdemes foglalkozni, ez a talaj nem 
megfelelő számára.  
 
Szabó Csaba: A koncepció tavaly a Kovacsik Tamásnak csináltad meg. Készült egy koncepció és 
egy felmérés a 4. körzetre. Ezzel azt szerettem volna megmutatni hogy ez a  program egyszerűbbé 
tenné. Az idén nem fog megvalósulni, nagy sajnálatomra.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A fa Önkormányzati területen van, ezért a bizottság dönt. Az 
Önkormányzati tulajdont szemmel kéne tartani. 
 
Kopász Sándor: Részben a főépítész megadta a  választ. Göd Város Önkormányzat tulajdona a fa 
ezért a bizottság jogkörébe tartozik.   
 
Kenessey Zoltán: Mely fák ezek pontosan?  
 
Berta Sándor: Az Önkormányzat vagyonához tartoznak ezek a fák.   
 
Detre László: Fakivágási kérelem a bizottság hatásköre. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tölgyfa, magyar kőris például lehetne, fenyőt ne. A Budapesti 
Állatkerttől kaptunk fákat, már csak el kell hozni. Szeretném megkérni Hetényi urat, hogy ha 
megoldható lenne azt a pár db előnevelt fát hozzuk el.   
 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
                                                  18/2009.(III.12.) sz. KvB  határozat 
 

A Környezetvédelmi Bizottság a gödi 1321 hrsz. Önkormányzati területen levő (Petőfi tér) 
száraz, elhalt, balesetveszélyes fák kivágását, kármegelőzés miatt szükségesnek és indokoltnak 
tartja. Az elhalt és veszélyes fák helyszínen történő megjelölése szükséges. Ennek darabszáma 

várhatóan 7-9 db.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: KvB   
 
A bizottság - 3 - igen, - 2 - tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot.    
 
 
4. / Goldschmied János kérelme átlógó veszélyes fák ágainak eltávolítása tárgyában 
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Kopász Sándor: Röviden ismeretei a kérelem tartalmát. Abban kéne dönteni, hogy indokolt vagy 
nem a kivágás. Ma reggel jött két árajánlat, 200-230 ezer Ft között lenne az ára a faág levágásának.    
 
Detre László: Az ő területe a Szakáts- kerthez tartozik. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. Látható módon ott van a szemét az Ő ingatlanán. Fizessen bírságot és 
akkor megvan rá a pénz.  
 
Kenessey Zoltán: 230.000 Ft-ba kerül ez a gallyazás, a fakivágás a másik esetben mennyibe fog 
kerülni? 
 
Szabó Csaba: A fa kivágás semmibe, a gallyazásáért azért kell fizetnünk, mert magasan vannak az 
ágak emelő kosaras kocsit kell hozzá hívnunk csak az tudja meg közelíteni.  
 
Szabó Csaba: Én kint voltam a helyszínen Önkormányzati tulajdonú fáról van szó. Én úgy ítéltem 
meg, hogy nem az összes ágat kell levágni. Az lenne a legjobb, ha mindenki magának vágnák le. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ki fogja ezt ellenőrizni? Ne bízzuk a lakosságra. 
 
Detre László: Levágjuk az ágakat és hetente, kéthetente kimennénk ellenőrizni az megfelelő lenne.   
 
Szabó Csaba: A felügyeletét, hogy lehet elérni? Van erre hatáskör?  
 
Kovács László: Igen van,de minden esetben bizonyíték kell. 
 
Szabó Csaba: ha van erre tanú az jó? 
 
Kovács László: Igen, de fénykép is kell 
 
Berta Sándor: A Közterület-felügyelet kapott olyan térképet amelyen a hrsz. számok látszanak.. 
Mindenkinek a maga előtt lévő területet kell rendben tartania.  
 
dr. Hetényi Tamás: A TESZ -nek van erre lehetőség, hogy külsős emberrel eltudja  végeztetni ezt a 
munkát.   
 
Detre László: Ügyrendi javaslatom lenne, hogy legyen a Környezetvédelmi Bizottságnak és az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságának együttes ülése. Meg kéne beszélni milyen 
elvárásokat vár a Közterületesektől a Hivatal.  Súlyos jogköri zavarok vannak. 
 
Szabó Csaba: támogatandó  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasoltam egy fedezettet ennek térítésére. Szeretném megkérdezni, hogy 
tavaly mennyi bírság folyt be ebből? 
 
Kopász Sándor: tavaly jegyzői hatáskörben kivetett bírság másfél millió Ft volt. Parlagfű miatti  
bírságokból jött ez be. Bírság kivetésénél jogában áll fellebbezni az érintettnek, addig amíg az 
eljárás tart  nem lehet behajtani a bírság által kiszabott pénz büntetést. 
 
Zombory László: Miért a bizottságon merül fel ez a kérdés? 
 
Szabó Csaba: Azért, mert esetlegesen innen megy el az a 200.000 – 230.000 Ft jelen esetben. 
 



28 

dr. Hetényi Tamás: Tegyen árajánlatot és a három után jöjjön fődöntés és amennyiben ez most 
megtörténik legyen annyira tulajdonos, hogy nem legyen több ilyen kérés. Amennyiben a DK lakos 
Gödi területet szemetel. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
                                                     19/2009.(III.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága élet- és vagyonvédelmi szempontokat 
figyelembe véve, a Szakáts-kertben lévő veszélyes nyárfák gallyazási munkáinak elvégzésével 

a Településellátó Szervezetet bízza meg.   
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ 
 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot 
 

 
5./ 2009. évi környezetvédelmi program tervezete 
 
Szabó Csaba: dr. Mödlingerné Kovács Éva 2009. évi környezetvédelmi program kiegészítése 
egyebek napirendi pontját tárgyaljuk ezzel a napirenddel együtt. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Pontosan kéne tudni kinek milyen hatásköre van. Pétert kértem, hogy 
segítsen a  rendelettervezet megalkotásban. Három Helyi Védettségű területünk van amelyen 
szeretnénk állapot felmérést végezni május-június folyamán. Amennyiben a  bizottság úgy gondolja  
segítségemre lehet egy botanikus szakember aki rögtön egy botanikai szakvéleményt is tud adni 
nekünk. A szakértő megkeresését én vállalom. A programmal kapcsolatban szeretném 
megkérdezném, hogy miért kéne őszig várni a fatelepítésre? A konténeres fákat bármikor el lehet 
ültetni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A lombanalitás az rendben volt. Tavaszi takarítás napok dátuma viszont el 
van írva, nem április, hanem március. A kullancsirtás szerepel, de a szúnyogirtás. Nem lesz 
szúnyogirtás? Kullancsirtás ára  most is sokba kerül, de szerintem ne várjunk májusig.  
 
dr. Nagy Atilla: Az illegális hulladék lerakok felszámolását hozzuk korábra. 
 
Debreczeni Péter: A három terület felmérését jó ötletnek tartom. 
 
dr. Nagy Atilla: Komplex felülvizsgálat kéne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Két olyan ügy van ami nem tűr halasztást. Egyik a kékperjés láprét. 
Botanikai szakvélemény kérni kell. A városrendezési tervben van erre hatástanulmány erre. A 
Nemeskéri erdőben és Kék Duna üdülőben is van természetvédelmi terület. Szeretném a bizottságot 
tájékoztatni, hogy a T-mobil Gödön tornyot szeretne felállíttatni és cserébe évi egymilliót fizetne 
nekünk. A következő Környezetvédelmi Bizottsági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen itt lesz a T-
mobil hatástanulmánya.  
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6./ Közeterület-felügyelet támogatási kérelme technikai felszereltségének bővítéséhez 
 
Szabó Csaba: A Közterület-felügyelet munkájához elengedhetetlen a technikai felszereltség. 
 
Kovács László: A Közeterület-felügyelet a környezetvédelem megóvása érdekében is eljár. 
Szabálysértési Bírságoknál bizonyító eredetű fénykép szükséges. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság segített ebbe. Berta Sándor úrtól kértünk egy olyan térképet, amin 
szerepelnek a helyrajzi számok. A felszereltségünk még nem teljes mértékben megfelelő, ezért 
kérem a Környezetvédelem Bizottságot, hogy biztosítsa számunkra ezt az összeget.  
 
Szabó Csaba: A Közterület- Felügyelet 100.000.- Ft  kér tőlünk.  
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
                                                       20/2009 (III. 20.) sz.  KvB  határozat  
 

Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Közterület-felügyelet technikai 
felszerelésének bővítését. A Bizottság 100.000 Ft-ot biztosít a Környezetvédelmi Bizottsági 

keretből, utólagos elszámolással.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
A bizottság – 5 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
7./ Egyebek 
 
1. Informatikai fejlesztési lehetőség 
 
Szabó Csaba: Nincs fényképező gépe a környezetvédelmi osztálynak sem. Ezen felül szeretnénk 
venni egy számítógépet is, ennek beszerzésével az informatikai bízzuk meg.   
 
Kovács László: A polgármester nem ad ilyenekre pénzt.  
 
Kenessey Zoltán: én támogatom a javaslatot. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
                                                  21/2009. (III. 12.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az árajánlatok 
beszerzése után a következő ülésen kerüljön ismét napirendre a Környezetvédelmi Osztály 

informatika fejlesztésének témája. 
 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
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2. Elektromos és elektronikai hulladék gyűjtése 2009. 03. 09. - 03. 13. kötött 
 
Szabó Csaba: Ez már megtörtént nincs róla mit beszélni,csak szerettem volna a bizottságot 
tájékoztatni.  
 
3. Fakivágási Kérelem 
 
 
Szabó Csaba : A Fakivágási kérelem a következő ülés napirendi pontja lesz. 
 
 
4. Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság együttes ülése 
 
Szabó Csaba: Együttes ülést szeretnék tartani a Városfejlesztési Bizottsággal. Nem tudjuk milyen 
állapotban vannak a gátak, ezért szeretnék egy közös bizottsági ülést, valamint szakembereket 
szeretnék hívni és  meghallgatni a véleményüket. 
 
Kopász Sándor: a Vízügyi Hatóságtól nem az fog kijönni akit mi szeretnénk,hanem akit épp 
kijelölnek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: nekem a Vízügyi Hatóság  februárra ígérte, hogy kijön megnézni a gátak 
állapotát, de nem jöttek. 
  
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
                                                 22/2009 (III. 12.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza Kopász Sándor 
környezetvédelmi előadót, hogy az árvíz védekezésben szerepet játszó szakemberekkel, 

továbbá   hivatalos szervekkel vegye fel a kapcsolatot és a Városfejlesztési Bizottsággal együtt 
tartandó közös ülésre hívja meg. 

 
A bizottság – 5 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot  
 
 
5.  Szennyvíz Átemelők Karbantartása 
 
dr. Hetényi Tamás: A szennyvíz átemelők javítása 8 millió Ft volt. A hétvégi ügyeletet 
megszüntetjük, mert ez sok pénzbe kerül. Szeretnénk ha a gondatlanságból, figyelmetlenségből 
adódó javítási, kiszállási költségeket a lakosok térítsék meg.  
 
Szabó Csaba: Hétvégén hogyan lesznek megoldva az esetleges javítási munkák? 
 
dr. Hetényi Tamás: Mi sehogy, a hétvégi meghibásodásokat ezzel foglalkozó vállalkozók javítanák 
ki. A lakosság felől nem érkezett eddig panasz arra, ha nem tudtunk hétvégén kimenni. 
 
Detre László: Garancia idő van még a szivattyúkra? 
 
dr. Hetényi Tamás: nincs. 
 
Detre László: Általában a szivattyú elromlása műszaki hiba szokott lenni vagy inkább a lakos 
hibája? 
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dr. Hetényi Tamás: ezt nem tudom most megmondani.  
 
Kenessey Zoltán: havonta hányszor romlik el a szivattyú? 
 
dr. Hetényi Tamás: nem lehet általánosságban beszélni erről. Annyit tudok most mondani, hogy 8 
millió Ft-ba került az előző évben a  városnak. 
 
Kenessey Zoltán: Van erre valamilyen hatástanulmány? 
 
dr. Hetényi Tamás: Van, de most nem készültem ezzel, a következő bizottságra hozhatok. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
                                                   23/2009 (III. 12.) sz. KvB  határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a szennyvíz 
átemelők javításakor műszaki meghibásodás esetén térítésmentes napokon 8-16 óráig. A 

lakosok által okozott meghibásodást a lakos köteles megtéríteni a  munkalap alapján készített 
számla szerint, amely tartalmazza az alkatrészeket, kiszállási díjat, rezsi költséget. 

Kiszállási díj: 400 Ft + áfa, javítás rezsi óradíja: 1700 Ft + áfa. 
Érvényes: 2009. április 1.-től    

 
 

A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
6. SZMSZ módosítás 
 
 
dr. Nagy Attila: Ismereti az előterjesztést.  
 
dr. Nagy Attila: az életveszélyes fákra vonatkozóan van -e definíció? 
 
Debreczeni Péter: nincs leírva az életveszélyesség definíciója . Sajnos ez nincs leírva. 
 
A bizottsága az alábbi határozatot hozza: 
 
 
                                               24/2009 (III.12.) sz. KvB határozat: 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága az SZMSZ feladat-és hatáskörre 
vonatkozó módosításokat a  9.-12. pontok kiegészítésével  elfogadja. 

A bizottság feladat és-hatáskörének módosított változata:    
 

Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei 
 
1.) Munkája során javaslatot tesz a Képviselő-testületnek: 
a.) környezetvédelmi rendelet elfogadására, karbantartására 
b) a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a helyi jelentőségű természeti értékek 
megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására, valamint helyreállításáról történő gondoskodásra, 
c) a védett kategóriába tartozó területeken szigorúbb levegőtisztasági követelmények megállapítására, 
d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására,  
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e) csendes övezet kialakításának elrendelésére a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül, 
f) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására, 
g) avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapítására, 
h) állattartási ügyekben, 
i) rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedések megállapítására, rendeletalkotásra, 
j) környezetvédelmi keret felhasználására. 
2.) Munkája során véleményezi: 
a.) környezetet is érintő javaslatait, rendelet-tervezeteit, 
b) állattartási és fakivágási ügyeket, 
c) településtisztaság technikai szabályozását. 
5.) Környezetkárosítás, természetkárosítás esetén a hatóság eljárást kezdeményez. 
6.) Gondoskodik a bel- és árvízvédelem terveztetéséről. 
7.) Beszámoltatja a közterület-felügyelőket tevékenységükről. 
8.) Engedélyt ad az állattartásról szóló 23/1999. (XI. 03.) sz. Ök. rendelet 9.§ (1) bekezdése szerint az állattartásra. 
9.) A közterületek használatának rendjét szabályozó rendelet előírásainak megfelelően önkormányzati hatósági 
jogkörben a Városfejlesztési Bizottsággal együttesen dönt egyes közterület-használati módok ügyében érkezett kérelmek 
ügyében. 
10.) Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet előírásainak megfelelően, annak keretei között 
tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről. 
11.) Értékeli a hatáskörébe, ügykörébe tartozó pályázatokat és egyedi támogatási kérelmeket, dönt ezeknek a Bizottság 
rendelkezésére álló keretből való támogatásáról, illetve e tárgyban javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. 
12.) A vonatkozó szabályok keretei között szabadon dönt a Bizottság rendelkezésére álló pénzügyi keret 
fölhasználásáról. 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  határozatot. 
  
 
 
 
7. Szirt - Invest Kft. beruházás juharfák kivágása: 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: ki adta ki erre a fakivágást? 
 
Kopász Sándor: a Gödi Körképben ez megjelent, mivel Önkormányzati területről van szó 
társhatóság a Sződligeti Önkormányzat lett megkérve . A tulajdonosi hozzájárulást is csak újságból 
olvastam. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
                                                25/2009 (III. 12.) sz. KvB  határozat 
 
 

2008. augusztus 13-i  kaptunk 4 db tervet és azok közül kiválasztottuk a 4. sz.-ú tervet 
amelyben egy játszótér szerepelt ahol  a három juharfa is megmaradt volna. Dr. Mödlingerné 
Kovács Éva javasolja a  bizottságnak, hogy Szegedi Sándor alpolgármester úr számoljon be, 

hogy miért nem a tervek alapján járt el a vállalkozó. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
A bizottság – 5 – igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
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Bertáné Tarjányi Judit előterjesztés: Amennyiben bármi történik a  Duna-parton, akkor arról az 
egyesület hivatalos tájékoztatást kér.  
 
8. Detre László KvB alelnök lemondása 
 
Detre László: Szeretnék lemondani az alelnökégi posztomról, valamint szeretném átadni  
 
Dr.. Mölingerné Kovács Évának. Kérem a bizottságot, hogy szavazzon róla. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
                                                         26/2009.(III.12.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja, hogy a Környezetvédelmi 

Bizottság alelnöke, Detre László helyett, Dr. Mödlingerné Kovács Éva legyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 

 
A bizottság – 3 – igen, - 1 – tartózkodás szavazat alapján elfogadja a határozatot. 
 
 
9. Tulajdonosi hozzájárulás -és  pályázati önrész kérése:  
 
Bertáné Tarjányi Judit: tulajdonjogi hozzájárulást kérünk a beadványon szereplő területekre. fák 
telepítésesre. 
 
Berta Sándor: Növényzet kell erre  a területre hogy megakadályozza csúszást. Mindenképpen vissza 
telepíteni szeretném ezeket a fákat.   
 
Tulajdonosi hozzájárulás kell és akkor visszatelepítjük. 
 
Szabó Csaba: milyen támogatást kértek? 
 
Berta Sándor: akár pénzben akár fában 
 
Szabó Csaba: van konkrét gondolat erről? 
 
Berta Sándor: 100.000 Ft-ot kérünk . 
 
Detre László: nem nyárfát kéne oda telepíteni szerintem valami más kéne 
 
Berta Sándor: a magyar kőris maradt meg egyedül 
 
dr. Hetényi Tamás elmegy 
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 A bizottság az alábbi határozatot hozza:            
 
                                                 
                                                      27/2009.(III.12.) sz. KvB  határozat 
 

A bizottság támogatja, hogy pályázati önrész forrásként  100.000 Ft-ot adjon a Környezetvédelmi 
Bizottsági keretből a Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület részére a Duna-parti fásításhoz.   

 
Felelős: azonnal 
Határidő: KvB 
 
 
A bizottság – 5 -  igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
10.  Darálógép vásárlása: 
 
Berta Sándor: legyen egy olyan gép amivel lehet lombot ágat bármit remekül fel lehet aprítani. 
Utána el lehet dönteni hogy kell e vagy nem neki a maradék. A lombot remekül aprítja. A TESZ 
felvállalná hogy embert add rá. Benzines. Száraz lomb aprítása is lehetséges. Brikett készítő 
üzemben is elmegyünk majd amint tudunk.  Kevés külső energia kell  hozzá. Péter is benne van 
ebben a dogban.  
 
Kenessey Zoltán: milyen vastag lehet az ág 
 
Berta Sándor: 12 cm-es  zöld ágat lehet.  
 
 
Szabó Csaba elnök az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
                       Szabó Csaba                                                   Kádár Benigna   
      elnök                           jegyzőkönyvvezető 


