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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2009. május 15-én, 9 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 és a hivatal dolgozóit. 
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van.  
 
Szabó Csaba bizottsági elnök kérdezi a tagokat, hogy a tervezett napirendi pontok sorrendje 
megfelelő- e, valamint van-e valakinek kérdése vagy hozzáfűzni valója a tárgyalás megkezdése 
előtt. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva, kéri, hogy az egyebek napirendi pontok közé a bizottság vegye fel az 
alábbi előterjesztéseket : 
  

1. dr. Horváth Viktor Gergő javaslata (dr. Horváth Viktor Gergő nincs jelen) 
2. A CBA és a Jávorka S. u. sarkán lévő nemes nyárfa helyi védettség alá helyezése 

 
Továbbá Kopász Sándor az egyebek napirendi ponthoz kéri felvenni: 
 
      1.   Lukács Gergő gödi lakos kérelmét. 
 
A bizottság - 4 – egyhangú, igen szavazással elfogadta a napirendi pontokat: 
 

1. Szelektív hulladékgyűjtés a Hivatalban 
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök 

 
2. Fadiagnosztikai műszeres vizsgálat lehetőségei ( árajánlat az Anavim Kft.-től) 

Előterjesztő: Kopász Sándor 
 

      3.   Megújuló energiaforrás lehetőségei Göd sportpálya épület tervezésénél 
Előterjesztés: Robert Nicolette 
 

4.   Németh László Ált. Iskola Támogatási Kérelme  
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

 
5.   Egyebek 

 
            1.   Tájékoztatás a kullancsirtás és a vadgesztenye permetezéséről 
                  Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
 
Napirendi Pontok Tárgyalása:  
 
2. napirendi pont tárgyalása: Fadiagnosztikai műszeres vizsgálat lehetőségei   
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Szabó Csaba: Kedvező lehetőség. A fa állapotát - betegségeit, elöregedését - ezzel a műszeres 
vizsgálattal könnyen meg lehet állapítani. 
 
Kopász Sándor: Vizuális megfigyelés módszerével készült vizsgálat ára 1 db fa esetében 600 Ft + 
Áfa/fa + felvonulási költség. Az állapotfelmérés másik formája a hangsebesség mérésén alapul. 1 
dimenziós műszeres vizsgálat (hangsebesség méréssel) ára 1 db fa esetében: 4.500 Ft + Áfa/fa + 
felvonulási költség,  2 dimenziós műszeres vizsgálat (hangsebesség méréssel) ára szintén 1 db fa 
esetén: 10.000 Ft. + Áfa/fa + felvonulás költség. Vitatott esetekben meg lehet kérni ezt a szakértői 
véleményt. A vizsgálat ellenértékét mindig, a vizsgálatot kérőnek kell állnia.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A CBA-nál lévő nemes nyárfán végeztek is egy ilyen vizsgálatot, 
nagyon jó. Ez nem egy természeti vélemény, hanem egy erdészeti vélemény, tehát a fa nincs 
minden esetben halálra ítélve, kezelésekkel rendbe lehet hozni azt a fát ami erdészetileg már 
értéktelen. 
 
Szabó Csaba: Nem csak az erdészeti értékre gondolok, hanem a biztonságra is. Én azt mondom, ha 
egy  fát lehet csonkolni, akkor inkább azt a lehetőséget válasszuk,  mint hogy kivágjuk.  
 
Kenessey Zoltán: Hány darab fa van a városban, amit ennek a vizsgálatnak kellene alávetni? 
 
Kopász Sándor: A vizsgálatot csak vitatott esetekben kérnénk meg, illetve kérelem benyújtásakor,  
amennyiben ez indokolt felkérjük a céget a vizsgálat lebonyolítására. 
 
 
                                                 37/2009.(V.15.) sz. KvB határozat  
 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja, hogy adott esetben 
történjen fadiagnosztikai műszeres vizsgálat és ennek költségét miden esetben a kérelmező 

finanszírozza.  Javasolja a bizottság, hogy indokolt esetben feltételként szabhatja a hatóság, a  
fakivágás előtt a műszeres vizsgálatot. A vizsgálat, a kivágás engedélyezésesének feltétele  

lehet adott esetekben. 
 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Megújuló energiaforrás lehetőségei Göd sportpálya épület 
tervezésénél 
 
Szabó Csaba: Javasolnám a bizottságnak, hogy minden olyan épület tervezésénél, amelyet az 
önkormányzat finanszíroz legyen megvizsgálva a megújuló energiaforrások használatának 
lehetősége. 
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                                                   38/2009. (V.15.) sz. KvB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi bizottsága úgy határoz, hogy bármilyen 
Önkormányzat által finanszírozott épület építésénél meg kell vizsgálni a megújuló 
energiaforrások lehetőséget,  minden hatástanulmány része legyen ez a vizsgálat.  

 
 
Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Németh László Ált. Iskola támogatási kérelme 
 
Szabó Csaba: Az iskolában minden éven ültetnek fákat, bokrokat, rendben tartják a környezetet. 
Ebben az évben a Kastély épület előtti területet, valamint a Forfa épület körüli terület facsemetékkel 
való beültetését, gyepesítését szeretnék megvalósítani. Javasolom a bizottságnak, hogy 40.000 - 
50.000 Ft-ot biztosítsunk az iskolának erre a célra.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A füvesítés egy iskola területén nem célszerű. Cserjéket, fákat 
viszont, valóban lehetne ültetni. Az én javaslatom, hogy 40.000 Ft -tal támogassuk az iskolát.   
 
Balogh György: Mindenképpen támogatandó az ötlet. Én javasolnám, hogy a jövőben legyen, direkt 
erre a célra egy elkülönített keret, amelyből az gyermekintézmények területének fásítását támogatná 
az Önkormányzat. 
 
Szabó Csaba: Ezt egy jó ötletnek tartom. Az idei évben már nem tudunk erre keretet biztosítani, a  
jövő évben visszatérünk erre a javaslatra, most azonban arra kérném a bizottságot, hogy szavazzon 
a 40.000 Ft -t támogatási összegről. 
  
 
                                                   39/2009. (V.15.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Németh László Ált. Iskola részére,  

facsemeték vásárlásához 40.000 Ft támogatást biztosít. 
Fedezete: A Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete 

 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság – 4 -  igen, egyhangú szavazattal támogatja a határozatot. 
 
dr. Szinay József jegyző megérkezett. 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Szelektív hulladékgyűjtés a Hivatalban 
 
Szabó Csaba: A bizottság tisztelettel köszönti dr. Szinay József jegyző urat. 
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Szabó Csaba: A városban egy ideje már működik a szelektív gyűjtés. A hivatalnak elől kéne járnia a 
jó példával. Az ülésre meghívtuk a hivatalban dolgozó takarító hölgyeket, hogy be tudják-e 
illeszteni a tevékenységükbe a szelektív gyűjtést a hivatalban. A papírhulladékot a hivatal külön 
gyűjti. A hulladék szelektív gyűjtésével a hivatal is hozzájárulna a kommunális hulladék 
mennyiségének csökkentéséhez.  
 
dr. Szinay József: A hivatalban a papírhulladék gyűjtése működik. Támogatom a szelektív 
hulladékgyűjtést, viszont a technikai részét meg kell vizsgálni. 
 
Szabó Csaba: Erre a célra vannak szelektív zsáktartók, ezek esztétikusak, praktikusak. 
Emeletenként lehetne kirakni a folyosó egyik- és másik végére vagy akár szobánként is ki lehet 
rakni A zsáktartók beszerzését a bizottság  állná.  
 
dr. Szinay József: Megkérem Kopász Sándort, hogy írjon egy tájékoztató levelet a dolgozok 
számára, ami tartalmazza hogy mit lehet beledobni a szelektív hulladékgyűjtő zsákba. Sokan 
ugyanis nem tudják, hogy mit lehet a  zsákba dobni. 
 
Szabó Csaba: Készítsünk egy felmérést kb. hány darab tartóra lenne szüksége a hivatalnak. Kopász 
Sándort kérném, hogy írjon a Tesz -nek egy levelet, amiben megkérjük őket, hogy szerezzenek be a 
hivatal részére hulladéktartó állványokat, ez a bizottság keretéből kerül kifizetésre.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egyetértek a jegyző úrral, 5 db tartó elegendő lenne. 
 
Szabó Csaba: dr. Hetényi Tamás úr felé benyújtunk kérvényünkben, hogy 5 db szelektív  
hulladéktartó állványt kaphasson a hivatal.  
 
dr. Szinay József: Mennyibe kerül egy ilyen tartó?  
 
Szabó Csaba: Egy darab ára  3.500 – 4.000 Ft között van. 
 
dr. Szinay József: Innen a hivatalból ugyanúgy elviszik majd a szelektív hulladékzsákokat? 
 
Szabó Csaba: Természetesen. 
 
Kenessey Zoltán:: Egy zárt helyre lenne szükség, ahol tárolni tudja majd a szemetet a hivatal. 
 
dr. Szinay József: Konténerre lenne szükség. Mennyibe kerül egy konténer?  
 
A bizottság tisztelettel köszönti Markó József polgármester urat a bizottság ülésén. 
 
Szabó Csaba: Egy konténer ára kb. 40.000 Ft. 
 
dr. Szinay József: Egy konténer elegendő lenne a hulladéknak? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Abban az esetben, ha mindenki rendesen összetapossa a palackokat, 
poharakat, hogy kevesebb helyet foglaljanak egy konténer elegendő.  
 
Szabó Csaba: Az emberek általában kényelmesek, már annak is örülök, ha belekerül a hulladék a 
zsákba.  
 
A bizottság tisztelettel köszönti Markó József polgármestert. 
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Markó József: A mai napon eljön hozzám egy úr, akinek a cége komposztálással foglalkozik, 
valószínűleg fogok kapni tőle egy árajánlatot. Megkérném Szabó Csabát a  bizottság elnökét, 
Kopász Sándort környezetvédelmi előadót, dr. Szinay József jegyző urat, hogy a délutáni 
megbeszélésen vegyen részt. 
 
Markó József: Tájékoztatást kérnék a  komposztálás kapcsolatban.  
 
Szabó Csaba: Városi szinten hogyan áll? 
 
Markó József: Igen. Hogyan áll most a város a komposztálással? Abban az esetben ha ajánlatot 
kapok az úrtól, szeretném tudni hogy érdemes e vele foglalkozni. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Megkérdezhetem az úr nevét? 
 
Markó József: Ráth Gyula  
 
Szabó Csaba: Ebben az ügyben dr. Hetényi Tamás a Tesz igazgatója az illetékes. Ő foglalkozik a  
komposztálás ügyével. 
 
Markó József: Köszönöm, ebben az esetben felkeresem Hetényi urat és egyben megkérem, hogy 
vegyen részt a délutáni megbeszélésen. 
 
Markó József polgármester úr elhagyja az üléstermet. 
 
Szabó Csaba: Kérem a bizottságot, hogy térjünk vissza a napirendi ponthoz. 
 
dr. Szinay József: A konténer árát is fedezné a bizottság? 
 
Szabó Csaba: Igen, a tavalyi évről marad 100.000 Ft a költségvetésben erre a célra. 
 
Balogh György: Telefonon megkérdeztem a Tesz egyik munkatársát, hogy pontosan mennyibe 
kerül egy konténer. Négy kerekes, 1 köbméteres konténer ára: 47.000 Ft + Áfa. 
 
Szabó Csaba: Szeretném megkérdezni a jelenlévő takarító hölgyet, hogy mi a véleménye? 
Megoldható a hivatalban a szelektív gyűjtés? 
 
Kammerer Zoltánné: Megoldható. A szobai hulladékot hova rakjuk? Azt hogyan szelektáljuk? 
 
Szabó Csaba: A szelektív zsákba szalvéta, zsebkendő, szerves hulladék nem kerülhet. Minden 
dolgozó kimegy a folyósora és kidobja a szelektív gyűjtő zsákba. A feladat csak annyi lenne, mint 
eddig  a zsákot kivinni és újat rakni a helyére. 
 
Kammerer Zoltánné: A papírhulladék hova kerül? 
 
Szabó Csaba: Az mehet a papírhulladék gyűjtőbe.  
 
Kammerer Zoltán: Sokszor nem megfelelően dobják a szemétbe a hulladékot. A vizes palackokat 
sokan úgy dobják ki, hogy hagynak benne vizet. 
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Szabó Csaba: Egy körlevelet kapjon minden osztályvezető a Polgármesteri hivatalban, amit Kopász 
Sándor fogalmazzon meg és juttasson el mindenkihez aki illetékes a határozat minél előbbi 
végrehajtásában.      
 
 
                                                 40/2009.(V.15.) sz. KvB határozati 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja egy négykerekes, 1 
köbméteres  konténer megvásárlását, valamint 5 db. szelektív zsák tartó állvány beszerzését a 

Településállató Szervezettől. 
Fedezete: A környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete. 

 
 

                   Felelős: Kopász Sándor 
                   Határidő: azonnal 

 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
dr. Szinay József jegyző úrnak köszönjük a megjelenést. 
 
 
Egyebek: 
 
 
1.   Tájékoztatás a kullancsirtás- és a vadgesztenye permetezéséről 
 
Kopász Sándor: Tájékoztató jelleggel mondanám, hogy a kullancsirtás megtörtént. A Termálfürdő 
nél, a Madarak és Fák napjának helyszínén, a Széchenyi Csárdánál lévő Duna-parti szakasznál, az 
óvodáknál és bölcsődéknél, valamint a Marignane játszótérnél.   
 
Kenessey Zoltán: A felsőgödi Duna-parton is történt kullancsirtás ? 
 
Kopász Sándor: Ott nem. 
 
Kopász Sándor: A vadgesztenyefák permetezése is megtörtént. A 2. út mentén, intézményi 
területeken. Összesen 120 db fát kellett egyszeri permetezéssel kezelni.  
 
Kopász Sándor: A Kistérség jelezte, hogy április 20 – 22 között szúnyogirtás lesz. Természetesen 
erről az intézményeket és a méhészeteket kiértesíttettük.  
 
Szabó Csaba: A bölcsődék  és az óvodák ki lettek értesítve a kullancsirtás előtt? 
 
Kopász Sándor: Igen, már meg is történt. 
 
 
2.   Lukács Gergő gödi lakos kérelme 
 
 
Kopász Sándor: Lukács Gergő az oázis lakópark egyik lakója, aki facsemetéket kérne és 
termőföldet 
 
Szabó Csaba: Hány darab csemetéről lenne szó pontosan? 
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Kopász Sándor: Nincs pontos szám. Nem ártana egy terepszemle, valamint egy kertészmérnökkel 
sem megvizsgáltatni. Őszi időszak lenne alkalmas az ültetésre.   
 
Szabó Csaba: Támogatható, viszont szerintem a Városfejlesztési Bizottságnak utaljuk át. 
 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Buszmegálló környékére akár most is el lehet ültetni a fát. Egy 
kísérletet megérdemelne. Turkesztáni szilt lehet ültetni, ez a fa bírja a megpróbáltatásokat, ha valaki 
locsolja, akkor ez megmarad.  
 
 
                                                41/2009.(V.15.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy Lukács Gergő gödi 
lakos kérelme kerüljön a körzeti képviselőhöz. A bizottság a fa ültetéséhez hozzájárul, 

fedezete azonban a körzeti képviselő saját pénzügyi kerete legyen. 
 

Felelős: KvB 
Határidő: azonnal  
 
A bizottság – 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadja az alábbi határozatot. 
 
Kenessey Zoltán: A körzeti képviselő a saját körzeti pénzéből vegye meg ezeket a fákat. Ne a 
bizottság keretéből menjen.  
 
 
3. Közterület-felügyelet beszámolója:   
 
Szabó Csaba: Kovács László a Közterület-felügyelet vezetője átvette a bizottság által megszavazott 
nyomtatót, a hozzátartozó kellékekkel együtt. Most kaptuk meg a számlákat, ha szeretné a bizottság 
odaadom és mindenki megnézheti. Szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvhöz csatoljuk hozzá a 
számlákat. 
 
Kovács László: A közterület-felügyelet szeretné még egyszer megköszönni a bizottságnak a 
segítséget. Nagy segítség, hogy már van színes nyomtatónk. Ezután is mindenben közreműködök és 
segítek a bizottságnak. 
 
Kopász Sándor: Szeretnék köszönetet mondani Én is, hogy a Környezetvédelmi Hatósági Osztály 
rendelkezik most már fényképezőgéppel. A számítógép is nagyon nagy segítséget nyújt. 
Hatékonyabb lesz a munka. 
 
Szabó Csaba: Nagyon szívesen és örülök, hogy hasznos munkaeszköz lett. 
 
 
4.  A CBA előtti nemes nyár helyi védelem alá helyezése 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Bertáné Tarjányi Judit előterjesztése, aki most nem tud részt venni  a 
bizottság ülésén. Kérem a bizottságot, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatot fogadja 
el. 
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                                               42/2009.(V.15.) sz. KvB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az 504. helyrajzi 
számon lévő 1 db nemes nyár fa ( kb. 80 éves fa) helyi védelem alá helyezését. A meglévő fák 

fiatalítását, a fészkelési időn kívül, és amennyiben az építtető a fákat megkíméli, a támogatja a 
kötelező parkolószám mérséklését, az 503-504 helyrajzi számú területre.  

A kötelező minimális zöldfelület csökkentését nem támogatja.  
 

A parkolóhoz telepítendő fák faját, méreteit az alábbiak szerint határozza meg: 
a, fajtája: 4 db. hegyi juhar és  4 db. kislevelű hárs 

                                           b, mérete: 25-28 körátmérőjű  
 

 
Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
5.  Növényzet karbantartása közterületen. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A probléma, hogy nem lehet kilátni az utak kereszteződéseiben a 
valamint a gépkocsibehajtónál nem lehet kilátni a növényzettől. Kérném a bizottságot, hogy  
hozzon határozatot ebben az ügyben 
 
 
                                                43/2009.(V.15.) sz. KvB  határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy az utak 
kereszteződéseben és a gépkocsibehajtók mellett, az ingatlan tulajdonosa , használója köteles 

az út és a keríts közötti növényzetet, olyan magasságban rendben tartani,  hogy az a 
személykocsiban ülő vezetőt a  kilátásban ne zavarja.   

 
 
Felelős: KvB 
Határidő: azonnal 

A bizottság – 4 – igen,  egyhangú szavazattal elfogadja a határozatot.. 
 
6.  Duna-parti bástyák helyzete: 
 
Kenessey Zoltán: Mi  a helyzet a felsőgödi gáttal? 
 
Szabó Csaba: A Duna-parti gát helyzetéről készül egy műszaki felmérés. 
 
Kenessey Zoltán: Köszönöm a tájékoztatást. 
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja. 
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K. m. f. 
 
 
 
                       Szabó Csaba                                                   Kádár Benigna   
      elnök                           jegyzőkönyvvezető 


