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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2009. április 7-én, 16 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. 
Balogh György bizottsági tag nincs jelen az ülésen. 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy a tervezett napirendi pontok sorrendje megfelelő- e, valamint van-e 
valakinek kérdése a tárgyalás megkezdése előtt. 
 
Szabó Csaba elnök kéri a bizottságot, hogy módosítsa a napirendi pontok sorrendjét, így a 3. 
napirendi pont kerüljön előre, 1. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.  
 
A bizottság - 4 - egyhangú, igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 

1. Árvízvédelem a Duna gödi szakaszán (együttes ülésen tárgyalva) 
Meghívott: KDV Vízügyi Igazgatóság Vízkár Elhárítás Osztály szakembere 
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök és Kovacsik Tamás VfB elnök 
 

2. Árajánlat a Környezetvédelmi Iroda informatikai fejlesztéséhez 
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

 
 
3. Beszámoló a Városi Takarítási Napokról 

Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

4. Tájékoztatás a zaj-és rezgésvédelmi jogszabályokról 
Előterjesztő: Kopász Sándor 

 
4/1  Tájékoztatás 1. pályázata a Zöld Civil Szervezetek programjára és illegális 
        hulladéklerakók felszámolására 
        Előterjesztő: Kopász Sándor 

 
4/2   Pályázat a  települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztéséről 
        ( tájékoztatás szóban) 
        Előterjesztő: Kopász Sándor 

 
4/3   Pályázat kiírása a komplex háztáji komposztálást népszerűsítő projektre  
        ( Tájékoztatás szóban) 
        Előterjesztő: Kopász Sándor 
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5.  Izola Sportegyesület Támogatási Kérelme 
 Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
6. Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Támogatási Kérelme ( 2db) 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

7. Pet-Állat és Környezetvédelmi Egyesület Támogatási Kérelme  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
8. Madarak és Fák Napja rendezvény támogatása 

Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

9. Fakivágási Kérelem 
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

 
10.  Egyebek 

 
            1.   Petőfi téren 1 db megdőlt fa kivágása ( új bejelentés) 
                  Előterjesztő: Kopász Sándor 
 

2. Szakáts-kertben lévő nyárfák gallyazása 
 
 
Napirendi Pontok Tárgyalása:  
 

 
1.  Árvízvédelem a Duna gödi szakaszán (együttes ülésen tárgyalva) 
     Meghívott: KDV Vízügyi Igazgatóság Vízkár Elhárítás Osztály szakembere 
     Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök és Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Az árvízvédelemről szóló napirendi pont a Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési 
Bizottság együttes ülésén került megtárgyalásra.   
 
 
2.  Beszámoló a Városi Takarítási Napokról 

 
Szabó Csaba: Márciusban megrendezésre került a városi takarítási nap. Örömmel vettem 
tudomásul, hogy elég sokan csatlakoztak hozzánk, kb. 100-110 fő vett részt a takarításban és ebbe 
nem számoltam bele az Önkormányzat dolgozóit. Az akció sikeres volt, összes 60 köbméter szemét 
gyűlt össze és sajnos még egyszer ennyit össze lehetne szedni. dr. Hetényi Tamást kérdezném, hogy 
kb. hány tonna hulladékot szedtünk most össze a városban? 

 
dr. Hetényi Tamás: Nem készültem fel erre a kérdésre. Pontosan nem tudom megmondani  

 
Szabó Csaba: Körülbelül 20-25 tonna szemét gyűlt össze.  
 
dr. Hetényi Tamás: igen, körülbelül annyi szemét gyűlt össze.  

 
Szabó Csaba: A Településellátó Szervezet  250 - 300 Ft-tal járul hozzá a takarítási nap kiadásaihoz, 
valamint a zsákok elszállítását is ők intéztek. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Köszönjük a Tesz -nek a segítséget, minden rendben zajlott. 
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Kenessey Zoltán: Az anyag nagyon korrekt, minden jó volt benne. Dicséret jár Szabó Csaba elnök 
úrnak és dr. Hetényi Tamásnak a Településellátó Szervezet igazgatójának. 

 
3.  Árajánlat a Környezetvédelmi Iroda informatikai fejlesztéséhez ( 1. napirendi pontként     
     tárgyalva) 

 
Juhász Anita: Felkérte az informatikát a Környezetvédelmi Bizottság, hogy adjunk árajánlatot a 
környezetvédelmi osztály informatikai fejlesztéséhez. 

 
Szabó Csaba: Nézzétek át az ajánlatokat. Berta Sándor úr volt olyan kedves és Ő is adott egy    
ajánlatot. Berta Sándor úr használ gépre adott ajánlatot, szerintem mindenképpen új gépet vegyünk 
ne használtat.  

 
Berta Sándor: Két éves gépről van szó. 

 
Juhász Anita: DVD író van benne vagy azt nem tartalmazza? 
 
Berta Sándor: A DVD írót nem tartalmazza, a mai árak mellett drága lenen mindent kiírogatunk. 
Egy DVD lemez nem olcsó, pont ezért, találták ki a pendrive-t. 
 
Juhász Anita: igen, de néha szükséges lemezre kiírni. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szerintem Kopász Sándor mondja meg neki mire lenne szüksége, ezt 
csak ő tudja pontosan megmondani. 
 
Berta Sándor: Az operációs rendszer drága. 
 
Juhász Anita: A könyvet és a  telepítőlemezt is adják hozzá? 
 
Berta Sándor: Ezek licens magához a géphez kötődik. Ezzel együtt kerül használatba és kivonásra 
is. A licens is elvesz, ha gép tönkremegy. Az ára nettó 30.000 Ft körül van.  Az új gép vásárlásánál. 
Hiába vásárol a hivatala új gépet, 2 év után már nem fog kapni hozzá semmilyen alkatrészt, mert a 
gyártó 2 év elteltével általában leáll a gyártással.   
 
Szabó Csaba: Miért ilyen fontos az operációs rendszer kérdése? 
 
Berta Sándor: Új számítógép vásárlása esetén, az operációs rendszer hozzátartózik a géphez, ezért 
annak az árát is bele kell számolni a kiadásoknál, máskülönben nem lesz operációs rendszer a 
gépen. Plusz terhet jelentenek például a  frissítések, amelyek 2 éven belül kétszer annyiba fognak 
kerülni.  
 
Szabó Csaba: Milyen számítógépe van most Kopász Sándornak? 
 
Juhász Anita: Nagyon régi, de pontosan nem tudom most megmondani. 
 
Juhász Anita: Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy akármilyen gépet is vesz minimum 1 GB 
memória legyen benne különben nem fogja bírni a hivatal új, kiépülésben lévő rendszerét.  
 
Szabó Csaba: A winchester 320 GB-os ez elegendő, vagy ebből is nagyobb teljesítményűre lenne 
szükség? 
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Juhász Anita: A winchester esetében elegendő a 320 GB-t.     
 
Detre László: Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a hivatal mennyit pénzt szán erre? A másik, 
hogy milyen keretből kerül kifizetésre? 
 
Szabó Csaba: A hivatal nem szánt rá pénzt, a költségeket a környezetvédelmi bizottság állja, saját 
keretéből.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Én azt kérnem, hogy próbáljunk meg minél kevesebbet költeni. 
 
Berta Sándor: Szeretném még elmondani a bizottságnak, hogy amiről beszélünk az csak maga a 
gép, ehhez nem tartózik hozzák az egér, a billentyűzet, ez csak a számítógép. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nagyon szeretném, ha maradna pénze a bizottságnak. Szerintem az a 
gép megfelelő lesz amit Berta Sándor úr ajánl. Azt javaslom fogadjuk el az ajánlatát.   
 
Szabó Csaba: Szeretném Berta Sándor urat megkérni, hogy egy pontos árat készítsen a bizottság 
részére. 
 
Berta Sándor: Ami az ajánlaton szerepel az a pontos ár, áfával együtt. 
 
Kenessey Zoltán: Akkor abban megegyezhetünk hogy a memória 1 GB-os legyen. 
 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
                                                  28/2009. (IV. 7.) sz. KvB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja Berta Sándor ajánlatát, a 

bizottság megvásárolja az árajánlatban szereplő használt irodai munkaállomást, azzal a 
feltétellel, hogy a memóriakártya 1 GB-os legyen, a gépben eredetileg meglévő 512 GB-os 

memóriakártya helyett.    
Az irodai munkaállomás ára: 24.000 Ft + 1 GB-os  memóriakártya ára: 4000 Ft ,mely 

összesen: 28.000 Ft . 
A bizottság a költségeket a környezetvédelmi bizottsági keretből fedezi.  

 
 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
 
Szabó Csaba: Kérném, a bizottságot, hogy egy fényképezőgéppel is támogassuk meg Kopász 
Sándort. A hivatal által készített árajánlatban szereplő Fuji Finepix A850 típusú digitális 
fényképezőgépet.    
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A bizottság az alábbi határozatot hozza. 
 
 
                                                         29/2009.(IV. 7.) KvB határozat   
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a hivatal által készített árajánlatban 
szereplő Fuji Finepix A850 típusú digitális fényképezőgép, továbbá egy hozzátartózó 2 GB-os 
memóriakártya megvásárlását támogatja. A digitális fényképezőgép ára: 17.225 Ft +  2 GB-os 

memóriakártya ára: 3.100 Ft, mely összesen: 24.390 Ft.   
A bizottság a költségeket a környezetvédelmi bizottsági keretből fedezi. 

 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadja a határozatot.  
 
 
4.  Tájékoztatás a zaj-és rezgésvédelmi jogszabályokról 

 
Szabó Csaba: Ez a napirendi pont a lakosság számára fontos. 
 
Kopász Sándor: A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletet szeretném ismertetni. Magyarországon ezt a 
rendeletet magasabb szintre emelték. A rendelet tartalmazza mely estben kell kijelölni  Az 1. sz. 
melléklet és a 2. sz. melléklet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelethez kapcsolódik. Az 1. sz. 
melléklet tartalmazza azokat a zaj-és rezgésvédelmi ügyeket, amelyek a települési önkormányzat 
jegyzőjének a hatáskörébe tartozik.  Ezalatt értjük például: a szálláshely szolgáltatást; sport, 
szórakoztatás, szabadidős tevékenység, gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása. Azokban 
a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, ahol a 
környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj 
elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész tartalmi követelményeit a 2. sz 
melléklet tartalmazza.   
 
Szabó Csaba: Köszönjük Kopász Sándornak. Van-e valakinek kérdése a napirendi ponthoz? 
 
Detre László: A 3. sz. körzetben visszatérő problémát jelent a zaj. Szeretném megkérdezni, hogyha 
egy bizonyos épületnek a bérlője elmegy  és egy másik bérlő veszi át a helyét, akkor érvényes az 
engedélye vagy nem? A helység tulaja ugyanaz maradt, csak a bérlő változott. 
 
Kopász Sándor: Érvényes. Abban az esetben lehet tenni valamit, ha méréssel bizonyított, hogy a  
zajterhelés több a megengedettnél. Ehhez viszont bejegyzett szakembere van szükség, aki elvégzi a 
szakszerű mérést. 
 
dr. Hetényi Tamás: Mi a helyzet a rezgéssel? 
 
Kopász Sándor: Arra is van jogszabály.   
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Köszönjük szépen, hogy ismertette a bizottságot.. 
 
Kenessey Zoltán: Mi a teendő akkor, ha a szomszéd felhangosítja a tv-t? 
 
Kopász Sándor: Ilyen esetben 21-23 óra között lehet büntetni, ezek azonban csak hosszabb távon 
történő zajártalomra vonatkozik, nem egyedi esetekre. 
 
Szabó Csaba: Köszönjük szépen, most pedig térjünk át a következő napirendi pontra. 
 
 
 
4/1. Tájékoztatás 1.  sz. pályázat a Zöld Civil Szervezetek programjára és illegális      
        hulladéklerakók felszámolására 

  
Kopász Sándor: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulástól kaptuk a tájékoztatást, hogy 
lesz hamarosan egy ilyen pályázat. A legmagasabb megnyerhető vissza nem térítendő támogatás  
összeg 4 millió Ft. Gödi  civil szervezeteknek is lehet pályázni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: itt van kötünk Berta Sándor úr aki a civil tanács elnöke. 
 
Berta Sándor: Én erről még nem láttam kiírást.  
 
Kopász Sándor: Április elején kerül kiírásra  a pályázat. 
 
Berta Sándor: A maximum elnyerhető pénzösszeg biztató. 
 
Detre László: Nevelek valószínűleg Gödhöz fog tartózni, érdemes megnézni milyen külterületet 
kapunk.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Még mindig nincs benne döntés.  

 
 

            4/2.  Pályázat a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztéséről 
 
Kopász Sándor: A 2. sz. pályázat kiírása megtörtént, ez egy kétfordulós pályázat.  
Továbbiakban Kopász Sándor tájékoztatta a bizottságot a pályázat céljáról, a támogatandó 
tevékenységi körökről, a pályázat benyújtásának feltételeiről, elbírálásáról.  
 
Szabó Csaba: Köszönöm a bizottság tájékoztatását. 
 
 

            4/3.  Pályázat kiírása a komplex háztáji komposztálást népszerűsítő projektre 
              

Kopász Sándor: Röviden ismertettet a pályázat tartalmát. 
 
 
 
5.  Izola Sportegyesület Támogatási Kérelme 
 
Bajusz Krisztina: Az Izola Közhasznú Sportegyesület megbízásából jöttem. A Gödiák Sportnap és 
Egészségfesztivál megrendezésére egyedi támogatási kérelmet nyújtottunk be Göd Város 
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Önkormányzatához. Kérelmünk a Sportbizottság, a Szociális Bizottság, valamint Önökhöz a 
Környezetvédelmi Bizottság elé került. A Szociális Bizottság már tárgyalta kérelmünket, valamint 
50.000 Ft-tal támogatott is minket. A rendezvényben környezetvédelmi programok is szerepelnek, 
például meghívtuk az Ökopannon-t, akik egy szelektív hulladékgyűjtési Road show-t fog tartani. A 
program véglegesítése miatt lassan tudnunk kell mennyi támogatást kapunk.   
 
Szabó Csaba: Köszönjük szépen. Nagyon összetett pályázatot adtak be. Annak különösképpen 
örülök, hogy az Ökopannon eljön a rendezvényre. 
 
Detre László: Szeretném megkérdezni, hogy a Sport Bizottságtól mennyi támogatást kaptak? 
 
Bajusz Krisztina: A Sport Bizottság ülése holnap lesz. 
  
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Én azt javaslom, hogy 30.000 Ft-t adjunk az Izola Sportegyesület 
részére. 
 
Szabó Csaba: Én javaslom a bizottságnak, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk meg az egyesületet.  
Elhatároztam, hogy ebben az évben csak olyan kérelmet fogok támogatni, ami tartalmaz valamilyen 
a környezetvédelemmel kapcsolatos programot. Ezen a rendezvényen van környezetvédelmi 
program, ezért én úgy gondolom, hogy adjuk meg az egyesületnek ezt a pénzt.  
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
                                                 30/2009. (IV. 7.) sz. KvB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága 50.000 Ft-ot add az Izola Közhasznú 

Sportegyesület részére, a környezetvédelmi bizottsági keretből, utólagos elszámolással.  
 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Kenessey Zoltán elhagyja az ülésteremből. 
 
6.  Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Támogatási Kérelme ( 2 db) 
 
Berta Sándor: Két projektünk van, az egyik a Svájci sétány helyreállítása. 8-10 évre tönkretette egy 
építkezés a sétányt. Sikerült találtunk egy technológiát ami jónak tűnik és mellesleg 15 év garanciát 
adnak rá. A Gorkij – köztől indulva, az alsó szinten egy 250 méter hosszan cölöpökre épített teli 
fából készült sétányt szeretnénk, ami 1.5 méter széles lenne. 
A kettes projekt 552.000 Ft lenne, ez egy gallyaprítógép lenne. Gyorsan és könnyen lehet vele 
dolgozni. A használathoz két ember kell, erre belehet tanítani embereket. 
 
Berta Sándor: Szeretnénk, hogyha a Tesz lenne az üzemeltetője. A betanítást mi elvégeznénk.   
 
Szabó Csaba: A bizottságtól azt kérné az egyesület, hogy támogassuk a berendezés megvásárlását? 
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dr. Hetényi Tamás: Jó gondolat, viszont ehhez egy komplett rendszer kéne. Ezeknek az anyagoknak 
a nagy részét nem lehet tárolni. Nagyobb problémát jelent számunkra a lomb, mint a gally. A 
gallyaprítógép mozgatásához járműre van szükség, ami nekünk nincs. A Tesz továbbra is folyatja a 
zöldhulladék begyűjtését. A aprítógéppel a munka elvégezhető lenne a külső telepünkön ahová 
szállítjuk a zöldhulladékot.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van valamiféle szárító apparátus arra a célra hogy a zöldhulladékot 
kiszárítsa?   
 
Szabó Csaba: Jó lenne, ha a gallyhulladékot és a lombhulladékot is feltudnánk használni. A 
zöldhulladékot 40% -ra kiszárítanánk és utána csigás préssel brikettálható lenne. Brikett vagy pellet 
formában energetikailag hasznosíthatóvá válna a hulladék.  
 
Szabó Csaba: Várjunk ezzel még egy kicsit és utána ismét legyen napirendre tűzve. 
 
dr. Hetényi Tamás: Gödön lesznek közfoglalkoztatott munkások, akikkel elsősorban a Duna-partot 
tennénk rendbe. A többi a költségvetéstől függ. Akkor lesz ez teljes, ha a ledarált hulladékkal 
tudunk mit kezdeni, vagy hasznosítani, vagy valahová lerakni. 
 
Berta Sándor: Fásításnál jól használható anyag, a növényzet alá terítve nagyban javítja a talaj 
vízmegtartó képességét. Vannak olyan települések, ahol időszakosan kiraknak egy dróthálóból 
készült hengert és a lakok abba hordhatják a lomot. Akár ezt is csinálhatnánk.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nálunk ez nem működne, itt az emberek mindent beleraknának nem 
csak a lombhulladékot. 
 
Berta Sándor: Idővel rá lehetne szoktatni a lakókat a helyes használatra. 
 
dr. Hetényi Tamás: A gallyaprítógép vásárlástól nem zárkózom el, fogok rá válaszolni, de előtte 
szeretném ezt megvizsgálni például, hogy mennyibe kerülne az üzemeltetése. A következő 
bizottsági ülésen konkrét választ adok erre. Javasolnám, hogy először készüljön egy üzemetetési 
terv és csak után térjünk vissza erre a témára. A következő ülésre megnézek mindent  megnézem és 
akkor újra tárgyalhatunk a témáról. 
 
Detre László: Mennyibe kerül a telifa köbmétere? A vörösfenyő olcsóbb, az a lehetőség nem merült 
fel hogy esetleg ebből készüljön el a sétány? 
 
Berta Sándor: Nem néztem meg mennyibe kerülne a vörösfenyő. Ami Önök előtt van az már egy 
előkészített anyag. Erre a  módszerre garanciát vállalnak.   
 
Detre László: A vörösfenyőre a természet a garancia. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza 
 

  31/2009. (IV. 7.) sz. KvB határozat 
                                 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Svájci sétány telifa 
járdával történő helyreállítását, a Duna-partra elkülönített pénzügyi eszközök 

felhasználásával. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
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A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadja. 
 
 
Egyebek napirendi pont: 
 
 
2.  Szakáts-kertben lévő nyárfák gallyazása 
 
dr. Hetényi Tamás: Dunakeszi és Göd határában lévő Szakáts-kerti nyárfák gallyazásáról a múltkori 
ülésen esett szó, ahol is a bizottság a Településellátó Szervezetet bízta meg a munkával. Kimentem 
a helyszínre megnézni a fákat. A tulajdonos abszolút nem törődőt a fával, addig még a ház el nem 
készült. Kompromisszumot kell kötni a tulajdonossal, mert a házat beépítette a fa alá. A fa túl 
magas csak gép segítségével lenne lehetséges a gallyazási munka elvégzése, azonban a hely nem 
közelíthető meg géppel. 
 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 

    32/2009. (IV. 7.) sz. KvB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a 19/2009. (III.12.) sz. KvB 
határozatát a következőképpen módosítja: 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy Göd Város 

Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja a Szakáts-kertből az ingatlanra átlógó 
nyárfák gallyazási munkáihoz, saját ingatlanán a  kerítése vonalában. 

 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 

 
 

A bizottság - 4 - igen egyhangú szavazattal elfogadja.  
 
 
Kenessey Zoltán visszajön. 
 
 
7.  Pet-Állat és Környezetvédelmi Egyesület Támogatási Kérelme  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Én támogatnám az egyesületet, nagyon korrekt rendes csapat.  
 
Szabó Csaba: Várom a bizottságtól a javaslatokat, hogy mennyit adjunk nekik? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szerintem 30-40 E Ft-ot.   
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A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

                                                                   33/2009. (IV. 07.) sz. KvB határozat  
 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Pet- Állat és Környezetvédelmi 
Egyesület részére 40.000. Ft-ot biztosít, utólagos elszámolással.  

Fedezete: Környezetvédelmi Bizottsági keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
A bizottság - 4 - igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
 
8.  Madarak és Fák Napja rendezvény támogatása 
 
Detre László: A támogatási rendszer elsődleges célja, hogy minden olyan rendezvény ami 
ismétlődő, vagyis minden évben megrendezésre kerül épüljön be a mindenkori költségvetésbe.   
 
Nagy Gábor: A 15 -dik alkalommal kerül megrendezésre a Madarak és Fák Napja. Számomra ez 
lesz az utolsó, nem szervezem tovább, mert nem úgy haladnak a dolgok ahogy szeretném.   
 
Szabó Csaba: ezt sajnálattal vesszük tudomásul. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 

   34/2009. (IV. 07.) sz. KvB határozat  
 
                                                                          
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Madarak és Fák Napja rendezvény 

megszervezéséhez 40.000. Ft támogatást nyújt, utólagos elszámolással. 
Fedezete: A Környezetvédelmi Bizottsági keret 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
A bizottság - 4 - igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

                   9.  Egyebek 
 

                              1.     Petőfi téren 1 db megdőlt fa kivágása ( új bejelentés) 
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Kopász Sándor: Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulást kellene adnunk. A Petőfi téren megdőlt  
egy fa és ezt a fát kellene eltávolítani mielőtt balesetet okozna. Csikai Miklós úr ingyen elvégzi a fa 
kivágását. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A helyére tiszafát kéne ültetni. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 

                                    35/2009. (IV. 07.) sz. KvB határozat  
 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást add a 
Petőfi téren lévő fa kivágásához.  

 
Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
  
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
           2.   Tulajdonosi jogok gyakorlása 
                 Előterjesztő: dr. Nagy Atilla (tájékoztatás)  
 
 
dr. Nagy Atilla: Az legutóbbi Szmsz módosításánál felkért az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság felkért, hogy nézzem át az egészet.  
20. § (1) az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása című fejezetet kiegészítettem egyes bizottságok 
setében, ezt szeretném ismerteti az alábbiakban: 
 
 
 

Az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása 
20. § 

 
(1) A legszélesebb értelemben vett önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, 
amennyiben azt más jogszabály máshogyan nem szabályozza e fejezet rendelkezései szerint kell 
végezni. 
(2) Amennyiben a tulajdonosi jogok ügyében a döntési hatáskör egyértelműen nincs átruházva, az a 
Képviselő-testületet illeti. Az egyéb tulajdonosi jogokba kifejezetten nem tartozik bele az vagyon 
elidegenítése, megterhelése, elpusztítása. A Képviselő-testület a következő esetekben átengedi a 
tulajdonosi jogok gyakorlását a következő bizottságaira: 
 a.) A Városfejlesztési Bizottság 
  aa.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a közművekhez kapcsolódó berendezések (pl. 
trafó) közterületen való elhelyezéséhez, 
  ab.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a nem közút céljára szolgáló közterületen és 
ezen túlmenően a közművezeték elhelyezéséhez, 
  ac.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a reklámtáblák, és más hirdető berendezések 
közterületen, vagy annak határán történő elhelyezéséhez, 
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  ad.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a tulajdonában álló közutakon és a kapcsolódó 
műtárgyakon (pl. vízelvezető árkok, átereszek) végzett mindennemű beavatkozáshoz, 
  ae.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a tulajdonában álló közterületen közforgalom 
céljára átengedett területen található egyéb élettelen vagyontárgyakon történő mindennemű 
beavatkozáshoz, 
  af.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat, ügyféli minőségben dönthet a tulajdonában álló 
területekkel szomszédos vagy más módon érintett ingatlan tárgyában folyó hatósági eljárásokban, 
  ag.) Dönt az af.) pontban meghatározott esetekben a feltételek meghatározásában, 
illetve a jogorvoslati út igénybevételéről, 
  ah.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló 
közművekhez történő lakossági, vagy hatástanulmány készítésére nem köteles közületi fogyasztók 
rácsatlakozásokhoz, 
  ai.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló belterületi, 
nem védett zöldterületeken végzett beavatkozásokhoz, a fák és fásszárú növényeket kivéve. 
  Aj.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló épített – 
nem védett – vagyontárgyakon végzendő mindennemű beavatkozásokhoz. 
 b.) A Környezetvédelmi Bizottság 
  ba.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló külterületi és 
belterületi védett zöldterületeken történő beavatkozásokhoz, 
  bb.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi 
fás és fásszárú növényen végzendő bárminemű beavatkozásokhoz, 
  bc.)  Tulajdonosi hozzájárulást ad az önkormányzat tulajdonában álló helyi védettség 
alatt álló természeti területeken végzendő mindenféle beavatkozáshoz, 
  bd.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló 
hulladékgazdálkodási célú ingatlanok, műtárgyak, gépek, eszközök, járművek, stb. továbbá maga a 
hulladék vonatkozásában, 
 c.) A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tulajdonosként, jó gazda módjára dönt 
az önkormányzat pénzeszközeinek, kötvényeinek, forint-és devizaszámláinak és más 
megtakarításainak konvertálásáról, amennyiben a pénzügyi, tőzsdei, valutaátváltási folyamatok 
olyan gyorsan és az önkormányzatra nézve kedvezőtlenül változnak, hogy a tulajdonosi jogok 
általános, képviselő-testületi gyakorlásával járó késedelem súlyos, 1.000.000.- Ft-ot elérő kárt 
okoznának. Az ilyen döntést haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni megerősítésre. 
  

            Szabó Csaba: A bizottság most nem tárgyalja ezt a napirendi pontot. Rendkívüli Bizottsági ülés                 
            keretében fog erről a napirendről dönteni a bizottság. 

 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

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


