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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő, 2009. június 
16-án, 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. 
 
Tervezett Napirendi Pontok: 
 

1. Pragma-Pro Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. elvi állásfoglalási kérelme a Steinhor Kft. 
tulajdonában lévő (gödi 084, 089 hrsz.) területekre vonatkozóan, Komposztáló üzem 
kiépítése céljából.      
Előterjesztő: Kopász Sándor 

 
2. Galóca Bt. fakivágási kérelméhez benyújtott szakértői vélemény műszeres vizsgálati és 

kiértékelése 
 Előterjesztő: Kopász Sándor 

            Meghívott: Borsos János  
 

      3.  Goldschmied János Dunakeszi lakos gallyazással kapcsolatos beadványa    
     Előterjesztő: Kopász Sándor 

           Meghívottak: dr. Nagy Atilla aljegyző, Goldshmied János 
 

4.   Bédi László szemétszállítással kapcsolatos kérelme 
      Előterjesztő: Kopász Sándor 
 
5. Szelektív zsáktartó állvány beszerzése az intézmények részére 

            Előterjesztő:Szabó Csaba elnök (szóban) 
 
      6.  Nemesnyár védettségét kimondó rendelet és kezelési terv,valamint a tervet elkészítő          
           Debreczeni Péter számlájának rendezése 
           Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 

 
7.  Gödi helyi védettségű területeinek egy részének ( Kékperjés, golfpálya) botanikai és 
     zoológiai felmérést célzó bejárás megszervezése. 

           Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
8.   Lakossági bejelentés -sertéstartás a kertvárosban 
      Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
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9. Levél a  Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
            Igazgatósághoz 
 

10. Talajterhelési díjakról szóló rendelet módosítása 
            Előterjesztés: Jakab Gábor 
 

11. Egyebek 
 

1. A Szirt Invest Kft., Kisfaludy utcai építkezésével kapcsolatos kérdések 
      Előterjesztés: Szabó Csaba 

                        Meghívott: Szegedi Sándor alpolgármester 
     

           2.    Detre László: Beck Ö. Fülöp téren fakivágása utólagos jóváhagyása 
 
           3.    Szemétszállítással kapcsolatos problémák, Távíró u. lakos 
  
          4.     Kopász Sándor: Filkó Árpád, gödi lakos felajánlása 
 
          5.    dr. Mödlingerné Kovács Éva: A 2- és 4 napirendi pont egy pont alatt tárgyaljuk. 
  
 

     Kopász Sándor kéri, hogy a Szemétszállítással kapcsolatos kérelem és Wéber Tamás kérelmét egy 
napirendi pont alatt tárgyalja meg a bizottság. 

 
      Szabó Csaba elnök kéri, hogy a bizottság a 10. napirendi pontot vegye előre. 
 
     

Napirendi Pontok Tárgyalása:  
 
 
10. Talajterhelési díjakról szóló rendelet módosítása: 
 
Szabó Csaba: Megkérném Jakab Gábort az Adóosztály osztályvezetőjét, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Jakab Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Két esetben lenne indokolt kedvezmény adása. Az egyik 
ilyen eset, ha valaki vállalkozóként, hivatásszerűen foglalkozik olyan tevékenységgel, amely 
esetben jelentős mértékű vizet használ. A másik eset, ha az érintett ügyfél önhibáján kívül a 
vízvezeték meghibásodása miatt nagyobb mennyiségű vizet használ el.  
 
Szabó Csaba: Az Önkormányzat ezt támogatná? 
 
Jakab Gábor: Igen. Bevallást kell majd benyújtania annak aki igénybe szeretné venni. Vállalkozok 
esetében, illetőleg önhiba esetén történt vízfogyasztatás esetében 90%-os kedvezményt kapnának.  
 
Szabó Csaba: Ne az Önkormányzat fizessen, ha valaki saját magának okoz gondot. A csőtörés nem 
minden esetben történik önhibán kívül. Ezt pedig nem lehet bizonyítani.  
 
Kenessey Zoltán: Nem tartom helyesnek, hogy ha valakinek csőtörése van, annak javítását az 
Önkormányzat fizesse meg. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Én nem támogatom a kedvezmény megadását. 
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Bertáné Tarjányi Judit: Eddig úgy ment, hogy kaptak egy igazolást az ELMŰ -től és így 
mentesültek a fizetés alól. Semeddig nem tart ilyen igazolást kiváltani. Ez is egy kiskapu. 
 
Balogh György bizottsági tag megjött. 
 
Jakab Gábor: Szeretném elmondani, hogy a miután a Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, a 
bizottsági döntéssel együtt újra visszakerül a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  elé. 
 
Szabó Csaba: Ez egy általános javaslat? 
 
Detre László: Egyetértek az előzőekben elhangzottakkal. 
 
Jakab Gábor: Vízműi igazolás kell hozzá továbbra is. Általában csőtörésre gondoltunk. 
 
Szabó Csaba: A DMRV városi tulajdon nem Önkormányzati. 
 
Szegedi Sándor: A DMRV -nek 25-30 %-a van Önkormányzati tulajdonban, de az üzemeltetés nem 
a mi feladatunk. A mérőóráig a DMRV javítja a hibákat. A mérőóra utána a tulajdonos állja a 
javításokat.  
  
Detre László: A talajterhelésdíj az ingatlanra vonatkozik? 
 
dr. Mödlinger Kovács Éva: Nem szándékosan teszik tönkre a csövet, hanem véletlenül, ezért azt 
hiszem meg lehetne oldani a támogatást. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Valami önhibát, azért kellene vállalniuk, például, ha nem víztelenítik a  
rendszert és a csőtérés amiatt következik be. Ebben az esetben nem fizet az Önkormányzat.   
 
Szabó Csaba:  Rászorultsági alapon is legyen elbírálva.  
 
Lenkei György: Ha valóban rászorul az ügyfél, akkor a bizottság méltányossági alapon támogatja. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Bizonyítani kellene, hogy valóban kellő gondossággal kezelte. 
 
Lenkei György kimegy. 
 
Kenessey Zoltán: Ezt ki és hogyan tudja bebizonyítani? Például azt, hogy tényleg nem víztelenítette 
a rendszert stb. 
 
Jakab Gábor: Célszerű lenne az egészet nem elfogadni, adott esetben pedig majd a  Szociális  
Bizottság megítéli ki kaphat rá támogatást. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A  méltányosság ellen van fellebbezési lehetőség.  
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                                                   44/2009. (VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága sem a vállalkozási tevékenységük folytán, 
sem pedig vízvezeték meghibásodása miatt jelentős mértékű vízmennyiséget felhasználók esetében 
nem támogatja a vízhasználathoz kapcsolódó 90 %-os kedvezmény elfogadását, ezáltal a 
talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII.14.) sz. rendelet tervezett módosítását sem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Felelős: Jakab Gábor 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság – 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadja a határozatot.   
 
 
1. napirendi pont tárgyalása: Pragma-Pro Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. elvi          
      állásfoglalási kérelme a Steinhor Kft. tulajdonában lévő (gödi 
       084, 089 hrsz.) területekre vonatkozóan, Komposztáló üzem  
       kiépítése céljából.      
 
 
 
Szabó Csaba: A Pragma-pro Kft. komposztáló üzem kiépítése céljából szeretne területet venni 
Gödön.  Megkérem Kopász Sándor előterjesztőt, hogy ismertesse a napirendi pontott. 
 
Kopász Sándor: A Pragma-pro Kft., jelenleg a Steinhor Kft. tulajdonában lévő 089/1, 02/0 és a 
084/1 hrsz. területeket megvásárolná komposztáló üzem kiépítése céljából. A cég elvi állásfoglalást 
kér tőlünk, hogy az említett területeken lehetséges-e komposztáló üzem kiépítése. A területre már 
korábban készült környezetvédelmi hatástanulmány. A Steinhor Kft. bírósági per alatt áll a  
Környezetvédelmi Főfelügyelőség határozat ellen indított per miatt. Kérjük meg a Közép-Duna 
Völgyi Környezetvédelmi Felügyelősségtől.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Kft.-nek nincs engedélye szemétlerakásra.  A Környezetvédelmi Hatóság 
teljes hatástanulmány benyújtására kötelezte a céget. A Steinhor Kft. ellen hatósági eljárást van 
folyamatban. Rekultiválandó terület, de ideális hely lenne komposztáló üzem számára. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A hely megfelelő,elvetésre javasolni nem tudjuk jelen helyzetben.  
 
Szabó Csaba: Szükség lenne egy zöldhulladék lerakóra. A zöldhulladék elszállítása nagy gondot 
okoz a városnak. A hatóságok állásfoglalását ki kell kérni. 
 
Kenessey Zoltán: Nincs a Kft.-nek engedélye, hulladéklerakásra nem alkalmas ez a terület. A 
területet úgy tudja tisztába tenni, ha a rekultiváció megtörténik. Nem ezen a helyen kéne 
komposztáló üzemet kiépíteni, kell komposztáló, de nem erre a területre. Legyen rekultiválva a 
terület. A veszélyes iszaplerakás törvénytelen, ezt szankcionálni kellene. 
 
Detre László: A Kft.-t hiába kötelezzük, ne fog semmit tenni, eddig is hiábavaló volt miden. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A hely maga ideális lenne, a jogi ügyeket félretéve. A komposztáló 
Kistérségi ellátásra is alkalmas lenne. Javaslom, hogy a bizottság elvileg támogassa, de 
mindenképpen kérje ki az írásos szakvéleményét a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. 
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Szegedi Sándor: Egyik része a Hatóságon múlik, másik pedig a városon. A hatósági állásfoglalás  
megérkezése után a Kft.-t meg kellene hívni egy beszélgetésre. 
 
 
                                                 45/2009.(VI.16.) sz. KvB határozat   
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a Steinhor Kft. 
tulajdonában lévő 089., 084. hrsz. területen létesítendő komposztáló üzem létesítéséhez elvileg a 
Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul, de a bizottság szükségesnek tartja - előzetes hatósági és 
jogi körülmények tisztázása miatt - a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 
előzetese elvi állásfoglalása. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Galóca Bt. fakivágási kérelméhez benyújtott szakértői 
vélemény műszeres vizsgálati és kiértékelése 

      6.  Nemesnyár védettségét kimondó rendelet és kezelési terv,valamint a tervet elkészítő          
           Debreczeni Péter számlájának rendezése 
 
 
Kopász Sándor: A CBA előtt lévő három darab fáról van szó. Már kértünk műszeres vizsgálatot, 
hogy mennyire indokolt a kivágás. Elkészült, Dr. Varga Szabolcs végezte a vizsgálatot. Egy fa 
kivágását javasolja. 
 
Szabó Csaba visszajön. 
 
Szabó Csaba: Minden fa kivágása ellen vagyok, még egy korhadó fa is értéket képvisel. Nem 
javasolnám a kivágását, de szeretném a szakemberek véleményt is meghallgatni és a tiétek is. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Amikor a nemesnyár védettségét megkértem, akkor már itt volt nálam 
a szakértői vélemény. Ennek függvényében hoztam be a bizottság ülésére. Ez egy erdészeti 
vélemény, nem természetvédelmi, mindkettő másmilyen szempontokat képvisel. Ha kivágja, akkor 
nem áll módunkban parkolószám csökkentést és más kedvezményeket adni. Az érteke igen magas 
ezeknek a  fáknak és még 8-15 évig megtarthatóak lennének, addig lehetne új fákat ültetni. 
 
Szabó Csaba: Kérem Debreceni Pétert, hogyha van valamilyen észrevétele az üggyel kapcsolatban 
akkor azt mondja el. 
 
Debreceni Péter: Köszön a szót. Az elmúlt ülésen védettség alá helyezte a bizottság a nyárfát, a 
szakértői vélemény, már akkor is megvolt. A korábbi bizottsági üléseken is felmerült, hogy ez így 
nem fog működni. Az emberek egyesével nyújtják be a kérelmüket. Olyan helyzet fog előállni, mint 
a Bech Ö. Fülöp téren, senki nem foglakozott a fákkal, így olyan rossz állapotba kerültek a fák, 
hogy már ki kellett őket vágni. 
dr. Varga Szabolcs szakvéleménye biztos hogy megfelelő.  
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Berta Tarjányi Judit: Nem vizsgálható csak magában a fa. A tervtanács is megtárgyalta, a parkoló 
balesetveszélyes. Mindenképpen jó, hogy rendbe akarja tenni az úr.  A parkolószám csökkentésre, 
azért is szükség lenne, mert nem fogadja tudni teljesíteni a HÉSZ zöldfelület előírásait. 
Mindenképpen be kell vonni a Közútkezelőt, minden olyan nem lakás célú építkezésnél, a 
szakhatóság engedélye is kell. Valószínű, hogy a Közútkezelő körforgalmat fog előírni. Szeretném 
megkérdezni, hogy a  közútkezelőnél járt-e már az úr az engedélyezés miatt? Jelezném továbbá, 
hogy a  buszmegállóval is lesznek gondok.   
 
Szabó Csaba: Mi a véleménye? 
 
Építtetők: Voltunk már a közútkezelőnél, helyszíni bejárás is lesz. Szakhatósági vélemény még 
nincs. Továbbra is kérnénk a fa kivágását. Kiegészítő nyilatkozatot is írtunk, múlthéten kellett 
megkapnia az Önkormányzatnak. Már régen kivágtuk volna a fákat, ha nem lennénk jogkövető 
emberek. Én a saját tulajdonom védelmében is szeretném a fakivágást. Várom a bizottság és az 
Önkormányzat döntését. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Napoljuk el ezt az ügyet. Várjuk meg mit mond a Közútkezelő és a 
Közlekedési Hatóság, nehogy meghiúsítsuk az építkezést. A Közlekedési Hatóság írásos 
ismeretében döntsön a bizottság. 
 
Detre László: A felújítást követően is maradjanak meg a  zöldfelületek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Meg is kell, hogy maradjanak. 
 
Szabó Csaba: Valószínűleg még egy darabig ez a külön véleményeztetés fog működni. Javaslom  a 
bizottságnak, hogy Debreceni Péter munkájának anyagi költségeit a bizottság fizesse ki. 
 
Debreceni Péter: Nem tartom fontosnak a kifizetést.  
 
Szabó Csaba: Az elvégzett munkának ára van. 
 
Kenessey Zoltán: Az elvégzett munka árát ki kell egyenlíteni. Péter nagyon sokat dolgozott már  a  
bizottságnak. Javaslom, hogy legyen határideje a kifizetésnek. 
 
 
                                                        46/2009.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Közútkezelő és a Közlekedési Hatóság  
írásos véleményének ismeretében dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész 
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
                                                       47/2009.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága kifizetésre javasolja Debreceni Péter 
munkájának anyagi költségeit, melynek összeg: 25.000 Ft. 
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
Szabó Csaba: Javaslom a bizottságnak, hogy az egyebekben lévő „A Szirt Invest Kft., Kisfaludy 
utcai építkezésével kapcsolatos kérdések” című napirendi pontot vegyük előre és most tárgyaljuk 
meg..  
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a változtatást. 
 
Egyebek: 
 

1. A Szirt Invest Kft., Kisfaludy utcai építkezésével kapcsolatos kérdések 
 
Szegedi Sándor: Jelenleg is folyik az építkezés talán június végére tető alá kerül az épület. Az 
Egészségház Kft. megkapta a végleges építési engedélyt 2008. februárjában, valamint a bontási 
engedélyt. Sződliget volt az engedélyező hatóság. Sződliget a következő kikötést tette: A fák 
védelméről a bontás ideje alatt gondoskodik. A bontás követően az építkezés megkezdése előtt volt 
egy helyszíni bejárás. Park lesz kialakítva. Az építési engedélyben benne van hogy négy 
megkezdett parkoló után 1 nagy lombúkoronát nővesztő fát kell ültetni. Amint megtudtam, hogy 
fakivágás történik azonnal kimentem és leállítottam a további fák kivágását. Én javasolnám 
örökzöldek ültetését is. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ki adott engedélyt a kivágásra? Ki adott tulajdonosi hozzájárulást a 
fák kivágásához? Pénzbüntetést kellene kiszabni rájuk. Az a két fa, amit kivágtak egészséges volt. 
A bizottsági határozat alapján nem lehetett volna kivágni. Valakinek ki kellett adnia az engedélyt. 
 
Szegedi Sándor: Amikor Szőgliget hivatala kiadta az engedélyt, akkor megnézték hogy a város 
milyen módon járult hozzá a város és mivel a város elfogadta az építkezés módját. Sződliget hibát 
követett el mert a tulajdonos hozzájárulását nem kérte ki.  A hivatal részéről senki nem írt alá olyan 
papírt ami azt tartalmazná, hogy a fákat i lehet vágni. 
 
Kopász Sándor:  Minden Önkormányzati területen lévő kérelemhez kell tulajdonosi hozzájárulás és 
azt figyelembe kell venni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az OTÉK előírást pontosítani kellene. Négy parkolóhely után egy  nagy fát 
kell ültetni, aminek nagy a lombja. Lehetne erre alkotni egy rendeltet, amiben hivatkozni lehetne az 
OTÉK előírásaira.  
 
Szabó Csaba elnök megkéri, dr. Mödlingerné Kovács Éva alelnököt, hogy vegye át az ülés 
vezetését.  
 
dr. Mödlinerné Kovács Éva alelnök átveszi az ülés vezetését. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egységes rendelet kellene készíteni. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ez a dolog soha nem fog véget érni, ne szabadott volna kivágni azt a 
fát, nem volt útban.  
 
Szabó Csaba elnök visszajön és visszaveszi a bizottsági ülés vezetését. 
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Balogh György visszajön. 
 
Szegedi Sándor kimegy. 
 
 
   8.  Lakossági bejelentés -sertéstartás a kertvárosban  
   
Lenkei György: Az Arany János u. 37. sz alatti ingatlanra kimentünk, az ott lakó hölgy nem tudta, 
hogy kimegyünk. Miden szépen rendbe van téve, semmilyen szag nem volt érezhető. A helyszínen 
kiderült, hogy ez egy régi szomszédvita.  
 
Szabó Csaba: Disznót is tart a hölgy vagy csak tyúkot? 
 
Lenkei György: Csak 10 tyúk van, 20 lenne a maximum amit tarthatna. Az ÁNTSZ is kint járt a  
helyszínen és ők sem találtak semmilyen szabálytalanságot. 
 
Detre László: Mi is voltunk kint Kopász Sándorral ebben az ügyben, nem volt semmi gond. A 
rendeletben foglaltakat nem sértette. Disznótartás nyomát nem találtuk.  
 
Kopász Sándor: Az ÁNTSZ számos alkalommal járt kint. Az udvar és az állattartó létesítménynek 
tiszták, minden szempontból megfelelőek.    
 
Zombory László: A tulajdonos sajnos nem tudott eljönni, már nagyon idős. Ezek a telkek olyan 
kicsit, hogy a közelőírásokat nem lehet tartani. A város többi részén a disznótartás tilos. Az egész   
szomszédvitából indult ki. Javasolnám, hogy legyen átírva az állattartásra vonatkozó szabályzat. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kertvárosra vonatkozó állattatási rendeletet a szeptemberi ülésen 
felülvizsgálja felül a bizottság és, ha a lakosság kéri, akkor a nagyállattartást megtiltanánk. 
Szomszédvitában pedig a  bizottság nem illetékes. 
 
Balogh György: A nagy részét már elmondta a képviselő asszony. Ezzel a napirenddel így nem 
lehet foglalkozni, felül kell vizsgálni az állattartási rendeletet. 
 
Lenkei György: A bizottság nem illetékes a szomszédvitában. Nekem az a véleményem, hogy 
legyen felülvizsgálva a rendelet. A szociális helyzetet is figyelembe kell venni. Később vissza kell 
térni erre a témára.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szeptemberi ülésre komplex felülvizsgálat kellene. 
 
 
                                                   48/2009.(VI.09.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a szomszédvitában a 
bizottság nem kompetens és nem kíván állás foglalni, a szeptemberi ülésen az állattartási rendelet 
felülvizsgálata napirendre kerül.  
 
Határidő szeptember 
Felelős: KvB 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  
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Lenkei György elmegy, Zombory László elmegy. 
 
 

3. Goldschmied János Dunakeszi lakos gallyazással kapcsolatos beadványa 
 
Kopász Sándor: Ismerteti az előterjesztést. A kérdés hogy a gallyazás költségeit ki állja? Alpinista 
módszerrel is meg lehetne oldani. 
 
Kenessey Zoltán: Alpinista módszerrel is meg  lehetne oldani ezt a kérdést. 
 
Szabó Csaba: Csinálnak ilyen munkákat? 
 
Kenessey Zoltán: Nem tudom, ötletként merült fel.  
 
Szabó Csaba: Társadalmi munkában elvégzik ezt? 
 
Kenessey Zoltán: Azt nem tudom.  
 
Detre László: Társadalmi munkában nem hiszem, hogy megfogják csinálni. Kopász Sándornak 
megadtam egy barlangos társaság címét, aki megcsinálná, ugyanezzel a módszerrel. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolnék egy helyszíni bejárást. Meg kellene nézni, hogy az Ön területéről 
a daruskocsi be tudna-e menni. 
 
Goldschmied János: Nem fog tudni bemenni a kocsi ez biztos.  
 
Kopász Sándor: Az Önkormányzat megadta a tulajdonosi hozzájárulást, mindenképpen pénzbe fog  
kerül. Azt kellene eldönteni, hogy a gallyazás költségeit az Önkormányzat fizeti, vagy a lakos 
finanszírozza, esetleg osztottan. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ebben az ügyben ne a bizottság döntsön, anyagi terhek tekintetében 
mindenképpen jogász véleményét kérjük ki. Átlógott faágat a szomszéd levághatja én úgy tudom. 
 
Goldschmied János: Fakivágáshoz kérelmet kell kérni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, de ez nem az. 
 
Szabó Csaba: A régi határozatot kell figyelembe vennie kellene egy komplex megoldás és jogászt 
kell bevonni. 
 
 
                                                  49/2009.(VI.09.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság június hónapban határozatképes létszámban 
vegyen rész egy helyszíni bejáráson a Szakáts-kertben és jogász bevonását kérjük egy elvi 
állásfoglalásra, és a legközelebbi ülésen legye napirend. 
 
 
Felelős: Kopász Sándor 
Határidő: azonnal 
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4. Filkó Árpád, gödi lakos felajánlása 
 
 
Szabó Csaba: Szabó Csaba ismerteti az előterjesztést és egyben megkéri Filkó Árpád urat, hogy ha 
szeretne valamit mondani akkor azt tegye meg. 
 
Filkó Árpád: Köszönöm. Nemrégiben láttam egy verseny keretében a kisiskolásokat, hogy szemetet 
szedtek a bokáig érő fűben. Mivel a terület önkormányzati tulajdonban van engedélyt szeretnék 
kérni. 16 órányi munkavégzésre gondoltam, de amennyiben 16 órányi munkavégzés nem elegendő, 
akkor több időt fordítok rá, vagy ha kevesebb idő alatt leszek kész a területtel akkor máshol is 
végzek munkát. Költségterítés nélkül Gödön sokan vannak akik társadalmi munkát végeznek.  
Ennek megvannak az előkészületeit, ezért is kértem a körzeti képviselő segítségét.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Óvatosan kell eljárni, mert nem csak növények, hanem állatok is 
élnek ott. Július végén kellene a munkálatokhoz hozzálátni, amikor már nem zavarjuk a 
környezettet. 
 
 
                                                      50/2009.(VI.09.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottság megköszöni Filkó Árpád felajánlását, a levelet továbbítja 
Sellyei Noémi körzeti képviselő asszonyhoz. 
 
Felelős: Sellyei Noémi 
Határidő: azonnal 

 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
Szabó Csaba: Tisztelettel megköszönjük, az elérhetőségeit.  
 
Detre László elmegy. 
  
 

3. Bédi László szemétszállítási kérelme  
 
 
Balogh György: Tavaly óta tart ez a dolog. Hetényi úrnak nincs joga eltérni Göd Város 
Önkormányzat helyi rendeletétől. Ahhoz, hogy kisebb kukát adhasson neki, vagyis eltérhessen a 
rendelettől Önkormányzati határozat kell. A Tesznél nincs rendezve a  számla az úr pedig nem tudja 
bemutatni a befizetett csekkeket.  
 
Kenessey Zoltán: Miért ekkora kukát adtak neki?  
 
Szabó Csaba: Ezt tartalmazza a helyi rendelet. 70 év felett lehet kérni kisebb kukát. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem tudom miért a mi bizottságunk elé került ez a kérdés. Sokkal 
inkább szociális jellegű. 
 
Balogh György: Javaslatom, hogy a Szociális Bizottság tárgyalja meg. 
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Bertáné Tarjányi Judit: Nem az lenne a  megfelelő, ha megtartaná a 110 l kukát és a Szociális 
Bizottság adna neki pénzt, arra a célra, hogy ebből fedezze a kuka árát. Én lebeszélném a 
kukacseréről az Önkormányzatot. 
 
Kenessey Zoltán: Amennyiben pénzt ítélünk meg az ne a KvB pénzügyi keretéből kerüljön 
kifizetésre.  
 
Balogh György: A Szociális Bizottság  átvállalhatja, szociális támogatás gyanánt. Javasolnám, hogy 
Ők vizsgálják felül a kérelmeket. 
 
 
                                                 51/2009.(VI.09.) sz. KvB határozat  
 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja Bédi László kérelmét. Kérelmét 
továbbítja, a Szociális Bizottságnak, valamint javasolja, hogy ha szociálisan rászorult személy 
igényli a támogatást, akkor azt minden esetben a Szociális Bizottság bírálja el.  
 
Határidő: azonnal 
felelős: KvB 
 
 
A bizottság – 4 – igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
 
 
                                                    52/2009.(VI.09.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja Wéber Tamás kérelmét. 
Kérelmét továbbítja, a Szociális Bizottságnak, valamint javasolja, hogy ha szociálisan rászorult 
személy igényli a támogatást, akkor azt minden esetben a Szociális Bizottság bírálja el.  
 
Határidő: azonnal 
felelős: KvB 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
 
 
 
 
7.   Gödi helyi védettségű területeinek egy részének ( Kékperjés, golfpálya) botanikai és 
      zoológiai felmérését célzó bejárás megszervezése. 
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dr. Mödlinerné Kovács Éva: Sajnos kicsúsztunk az időből. A Kékperjés Lápréten lehetne esetleg 
szeptemberben, augusztus végén zoológiai felmérését végezni. A botanikai felmérés most sajnos 
nem lehetséges. 
 
Debreceni Péter: A védett területeinkre is van kezelési terv. Meg kell nézni ki a kezelője és évente 
legalább egyszer kellene ellenőrizni ezeket a területeket. 
 
Szabó Csaba: Lehet a botanikai és a zoológia felmérést egyszerre elvégezni? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A botanikai bejárást egyszer májusban egyszer pedig júniusban 
kellene ellenőrizni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Helyi védett terület: Homokpusztagyep-Pólus Palace tulajdonban , 
Kékperjés Léprét- magántulajdon, Kék Duna Üdölő, ELTE Botanikus -Állami tulajdonban, a 
Nemeskéri Kiserdő – Önkormányzati tulajdonban. Egységes rendelet kellene, hogy szülessen.  
Botanikai bejárást javasolok. 
 
Debreceni Péter: Az összes védett területre megvan a  kezelési terv. Kivéve a Kékperjés Láprétet. 
 
Debreceni Péter: Van egy pontos helyrajzi lista amin rajta van az összes helyrajzi szám, ami védett 
területeket tartalmaz. A kezelési terv azért van hogy ellenőrizni tudjuk a területeket a segítségével 
és a meglévő állapotukat fenntartsuk. 
 
Szabó Csaba: A szeptemberi ülésen ez napirendre lesz tűzve. 
 
Kenessey Zoltán: Helyi védettséget élvezz még a kis - Duna és a Duna ág, valamint a kutak. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A homoksziget országosan védett, a kisduna-ág és partja védett. A kutak 
nem védettek. Helyszíni bejárás tartottak a hatóságok és a jó hír, hogy az országosan védett 
területek és az Önkormányzati területek rendben vannak.  
 
dr. Mödlingerné Kovács  Éva, Detre László elmegy. 
  
 
                                     
                                                    53/2009.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága ügy dönt, hogy a szeptemberi bizottsági 
ülésen kerüljön napirendre a védett területek helyszíni bejárása.  
 
Felelős: KvB 
Határidő: szeptember  
 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
 
 
 
 
5. napirendi pont: Szelektív zsáktartó állvány beszerzése az intézmények részére 
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                                                   54/2009.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság azt a határozatot hozza, hogy Kopász 
Sándor vegye fel a kapcsolatot az intézményekkel, hogy igényfelmérést végezzen a 
szelektívhulladék zsáktartó állványok tekintetében.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor 
 
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
               dr. Mödlingerné Kovács Éva                                                     Kádár Benigna   
      alelnök                                jegyzőkönyvvezető 


