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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságnak 2008. július 8.-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytermében 
         
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
 Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése 
 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait és a vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes.  Az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 3- bizottsági tag jelen van. 
 
Az elnök kérdezi, hogy a tervezett napirendi pontok sorrendje megfelelő- e. Valamint, van-e 
valakinek kérdése a tárgyalás megkezdése előtt. Köszönti az elnök Kovacsik Tamás képviselő urat.  
 
 
Napirendi Pontok:  
 
 

1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a folyamatban lévő útépítések kapcsán kivágandó 
fák eltávolításához    

 Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva (szóban) 
  
2. Beszámoló a kommunális hulladék elhelyezésről 
 Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás (szóban) 
 
3. Tulajdonosi hozzájárulás az útra belógó fák gallyazása ügyében    
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök  (szóban) 
 
4. Egyebek 
 
     1.   Alsógödi Petőfi tér északkeleti térnegyedének kertépítészeti terve  
           Előterjesztő:  Detre László 
 

           2.   6/2000 Ök. rend megváltoztatása 
                 Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 

     3.   Jegyzői illetékesség megváltozása napirendi pont  
            Előterjesztő:  dr. Mödligerné Kovács Éva 

 
           4.   Piarista Iskolával kapcsolatban 
                 Előterjesztő: Kovacsik Tamás 
 
           5.   Göd Város Zöldfelület Koncepciója 
                 Előterjesztő: Kovacsik Tamás 
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           6.   Petőfi téren lévő fenyőfák pótlása 
                 Előterjesztő: Detre László 
 
 
Balogh György bizottsági tag megjött. 
 
 
 
1.  napirendi pont:Tulajdonosi hozzájárulás megadása a folyamatban lévő útépítések kapcsán           
                                kivágandó fák eltávolításához    
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egyes fák akadályozzák az útépítést. Bíró Gábor  művezető úrral 
közösen megnéztük, mely fákat kellene kivágni. Sokféle fa van közte. Utcánként összeírtuk hány db 
fáról lenne szó és milyen fajta. Megígértem az úrnak, hogy kapnak engedélyt fakivágásra nehogy 
kicsússzon az útépítés. Az alábbi utcákat érintené  a fakivágás: Áldás u., Összekötő u.,  Iván-Kovács 
u., Szent I. u., Lánchíd u., Török I. u., Vasút u., Kálmán u., Öregfutó u., Kölcsey u., Szilvás u.,  és a 
Strandnál.  Ezekben az utcákban kéne kivágni azokat a fákat, amelyek akadályozzák az úrépítést. 
 
Szabó Csaba: Milyen korúak az érintett fák? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kb. 60 évesek. 
 
 
                                                  56/2009. (VII. 08.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyt ad, hogy az útépítő cég a 
mellékelt utcákon (  Áldás u., Összekötő u.,  Iván-Kovács u., Szent I. u., Lánchíd u., Török I. u., 
Vasút u., Kálmán u., Öregfutó u., Kölcsey u., Szilvás u.,  és a Strandnál.) az útépítést akadályozó 
fákat kivágja. A fakivágási engedélyt ezekre a fákra megadja.  
A bizottsága a pontos darabszámot e pillanatban nem ismeri, de az útkitűzések végén a pontos 
darabszámot pótolja.  
             
Felelős: KvB 
határidő: azonnal 
 

      A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a fenti határozatot. 
 
 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a kommunális hulladék elhelyezésről 
 
Szabó Csaba:  Megkéri dr. Hetényi Tamást, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Hetényi Tamás: A Csörögi szemétlerakó már bezárt, komoly vita volt a bezárást illetően. 
Különböző hulladéklerakó helyeket próbáltuk meg  felkutatni. Több hullaéklerakó teleppel is 
tárgyaltunk. Július 15-én  zár be a szemétlerakók, amelyek nem felelnek meg az Uniós 
szabványnak. A térségi lerakóhely még sokára lesz kész, ez lenne hivatott felváltani a többi bezáró 
lerakótelepet. A közelben most csak a Dunakeszi szemétlerakó van, ami igen nagy terhet fog most 
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kapni.  
 
Detre László: Ez az a telep ami a 2/a-ról látható? 
 
dr. Hetényi Tamás: Igen. A másik a zöldhulladék problémája. Az a döntés született, hogy ezt 
továbbra is külön gyűjtjük. Csak az a kérdés, hogy hova tesszük. Ugyanez  a helyzet a veszélyes 
hulladékkal. 
 
Szabó Csaba: Nem jelentkeztek még vállalkozok akik a zöldhulladékot elszállítanák? 
 
dr. Hetényi Tamás: Mi megpróbáltunk keresni vállalkozókat. Kb. 2000 Ft-éret veszik át. A gond az 
hogy a zöldhulladék nem zöldhulladék, hanem kever hulladék. Mindent belekever a lakosság és ez 
így megnehezíti a dolgunkat.  A műanyag zsák nem megfelelő a gyűjtésre, abból ki kel önteni a 
zöldhulladékot. A helyszínen nem lehet kiönteni. A lakosságot rá kellene vezetni, hogy fonnyasszák 
a  zöldhulladék..  El kell érni, hogy aki nem a zöld gyűjtésnek megfelelő állapotban helyez ki az  
emberek. A fonnyasztott fűnek illata van a rohasztottnak bűze. Szerencsére a szelektív gyűjtéssel 
nincsenek problémák. 
 
Kovács László megjött. 
 
Detre László: A fű gyűjtésére nem lehetne átlátszó nejlonzsákot használni?  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Olyan zsákban kellene gyűjteni, mint a krumplit. 
 
Detre László: Abból kihullik. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem annyira hullik ki belőle, viszont ki tudna száradni a fű. 
 
dr. Hetényi Tamás: Mi is gondolkoztunk ezen, de  akkor a városi rendeletet meg kell változtatni, 
mert a  mostani szerint bármilyen zsákban ki lehet rakni a zöldhulladékot.. Ha arra kötelezzük a 
lakosokat, hogy vegye meg az 1000 Ft-os zsákot a 20 Ft-os helyet annak nem fognak örülni. 
 
dr. Hetényi Tamás: Képtelenek leszünk ezt alkalmazni. Díjat kellene fizetni és a átveendő fű állagát 
is meg kellene határozni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A zsákot sokszor lehetne használni, betétdíjas lehetne.  Kiöntik belőle 
a fűvet és utána vissza lehet adni. 
 
dr. Hetényi Tamás: Igen, mi is ezért szeretnénk, ha fonnyasztva lenne. Utána nézünk ennek.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ha kicsit szellőzik nem is folyik.    
 
dr. Hetényi Tamás: Tudok segíteni abban hogy miről kellene írni. 
 
Szabó Csaba: Nagyon jó ötletnek tartom, hogy  állandó napirendi pontként szerepeljen a 
zöldhulladék infó. Szeretném kérni a cikk megírásában Kovacsik Tamás és dr. Mödlingerné Kovács 
Éva segítségét, valamint dr. Hetényi Tamásét is a témákat illetően.. 
 
Kovacsik Tamás: Én megírom a cikket. 
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Detre László: Zöldinfóval kapcsolatban lenne egy javaslatom,  állandó napirendi pontként 
szerepeljen minden ülésen. Meg lehet beszélni, hogy mi legyen a cikk témája.  
 
Kovács László: Néha a közterület felügyelet is írhatna észrevételeket, Én is kérném Kovacsik 
Tamás segítségét. 
 
  
                                                     57/2009.(VII.08.) sz. KvB  Határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri dr. Mödlingerné Kovács Évát és 
Kovacsik Tamást, hogy a Gödi Körképben újra megjelenő „Zöldinfó” című rovatba cikkeket 
írjanak. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: dr. Mödlingerné Kovács Éva, Kovacsik Tamás 
 
 
3. napirendi pont:Tulajdonosi hozzájárulás az útra belógó fák gallyazása ügyében  
 
Szabó Csaba: Többen jelezték, hogy nem tudnak a kukásautóval az egyes utcákba bemenni. 
 
dr. Hetényi Tamás: Megsérül az elektronikai rendszer és ez  komoly problémát okoz. A baj az, hogy 
ha mi elkezdünk gallyazni a lakok felháborodnak és mi nem tudunk semmilyen Önkormányzati 
határozatra hivatkozni. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A gallyazást szaktudással rendelkező emberrel kell végeztetni.   
 
Szabó Csaba: Az alvállalkozó elviszi ha levágjuk. 
 
Detre László: Tulajdonosi hozzájárulás kell ehhez, mert nem fakivágás lesz? 
 
dr. Hetényi Tamás: Azért kellene határozat erről, mert nem tudunk semmire hivatkozni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kukásautó a növényeket töri, a fa az autót. Így egymásban tesznek 
kárt.  
 
Szabó Csaba:. Mit határozzunk? 
 
dr. Hetényi Tamás: A  kukaautó közlekedését akadályozó ágakat kell levágni, ez kb. egy 4 és fél 
métert jelent.  
 
Kovács László: Rozmaring utcában értesítettük a lakokat a gallyazásról, de csak egy csinálta meg.  
 
dr. Hetényi Tamás: Két típus van az egyik az utcán van ami Önkormányzat tulajdon. Másik amikor 
a kerítés fölött lóg ki a fa ága, ebben az esetben kötelezhetem rá, de akkor sem csinálják meg.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Meg van a szabályozása a környezetvédelmi rendeltben. Ennek a 
felülvizsgálatát kértem most. Ott ahol ilyen probléma van kapjon egy felszólítást és ha utána sem 
csinálja meg, akkor egy helyszíni bírságot. 
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Balogh György: Volt olyan, hogy a belógó ág kitépte a kukásautó ajtaját.  Levágatjuk mi is, de 
akkor adó módjára az önkormányzat behajtja a lakon.  
 
dr. Hetényi Tamás: Meg kell csinálni, főleg az Albakerti részt.  
 
 
 
                                                 58/2009 (VII.08.) sz. KvB határozat  

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a közterületen álló fa 
gallyazásának, biztonságos közlekedés biztosítása érdekében, megadja, a tulajdonosi hozzájárulást a 
Tesznek.  A magánterületről a közterületre kilógó fák gallyazását (4 és fél méter magasságban) - a 
közlekedés biztonsága érdekében – a tulajdonosnak el kell végeznie, amennyiben felszólítás 
ellenére, 72 órán belül nem tesz ennek eleget, úgy az Önkormányzat a gallyazást elvégezteti a 
tulajdonos teherére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ 
 
A bizottság – 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
      

4. napirendi pont: Egyebek 
 
1.     Alsógödi Petőfi tér északkeleti térnegyedének kertépítészeti terve 
 
Detre László: A bizottságnak a Petőfi tér kertépítészeti tervét és egy fakivágásra utólagos 
engedélyét kellene megadni. Ez már a végleges terv.  A másik részre, hogy van három akácfa ami 
közül az egyik kiszáradt.  Erre az egy fára tulajdonosi hozzájárulást kérnék, hogy ősszel ki lehessen 
vágni..  
 
Szabó Csaba: Mikor kezdődik az építkezés?  
 
Detre László: Már a földmérése megkezdődött.  
 
Szabó Csaba: A tervek alapján szép lesz a tér. 
 
 
                                                    59/2009 (VII.08.) KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága egyetért és támogatja az Alsógödi Petőfi 
tér északkeleti tér negyedének kertépítészeti tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László 
 
 
A bizottság – 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.   
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                                               60/2009 (VII.08.) KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Petőfi tér 
nyugati oldalán lévő két darab kiszáradt akácfa kivágására, abban az esetében ha a tervben szereplő 
fapótlás végrehajtása megtörtént. Továbbá a fakivágásra ősszel kerüljön sor.  
 
Határidő: ősz 
Felelős: KvB 
 
A bizottság – 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.. 
 
 
 
2.  6/2000 (II.22.) Ök. rendelet megváltoztatása 
  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: ismereti az előterjesztést. 
 
 
                                                     61/2009.(VII.08.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a Penta Kft. felmentést 
kap a diófák kivágásának engedély kötelezettsége alól, azokon az útszakaszokon, amelyek 
akadályozzák az útépítést. 
 
Határidő: azonal 
Felelős: KvB 
 
A bizottság – 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
3.   Jegyzői illetékesség megváltozása 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ismerteti az előterjesztést. 
 
 
 
                                              62/2009.(VII.08.) sz. KvB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza dr. Mödlingerné Kovács Éva  
alelnököt a  6/2000 (II.22.) Ök. rendelet felülvizsgálatával. A vázlatot, illetve a szakmai anyagot 
október 15-ig kell benyújtania.  
 
Felelős: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
Határidő: október 15.  
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A bizottság – 3 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
4. Fakivágási kérelem a Petőfi S. u. járdaépítése kapcsán 
 
Kovacsik Tamás : A Petőfi S. u. járdaépítési program 5 db akác 2 még él de mér elrohadt. Csak 
oldal hajtása van. Belelóg a járdaszelvénybe. Ezt az öt db fát kellene kivenni. A Széchenyi strand 
parkolójában van a másik 3 db akácfa, ebből  kiszáradtak és kidőltek.   
 
 

                                                      63/2009.(VII.08.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Petőfi S. 
utcában lévő öt darab akácfa kivágásához, utólagos favisszaültetéssel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás 
 
A bizottság – 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
Kovacsik Tamás: Legyen bizottsági javaslat, hogy a következő évben külön kerete szerepeljen a 
költségvetésben a fatelepítésre. Fapótlásra és új fák építésére 2 millió Ft 
 
Szabó Csaba: Igen erre már mi is gondoltunk. Én szeretném a Ramóna és az Erőmű közötti szakaszt 
fákkal betelepíteni, de ez igen sok pénzbe kerül.  
 
Detre László: 6 millió Ft legyen a keret. 
 
 
5. Piarista Iskolával kapcsolatban 
 
Kovacsik Tamás: ismerteti az előterjesztést. 
 
 

                                                                     64/2009. (VII.08.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul, hogy a Piarista Iskola 
építkezése miatti fák visszaültetést október 1-i határidőre módosítja, amennyiben a határidő 
leteltével sem kerülnek beültetésre a fák a bizottság  kezdeményezni fogja az építkezés további 
felfüggesztését és darabonkénti bírságolást szab ki. (36 db fa) 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 

 
6. Zöldfelület Koncepció 
 
 
Szabó Csaba: Péter nekem megmutatta egész Gödre vonatkozó koncepcióját, nagyon tetszett.  
 
Kovacsik Tamás: Sokkal könnyebb lenne ezzel dolgozni. 
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                                                                65/2009.(VII.08.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Göd város zöldfelületeinek teljes 
felmérésért javasolja, valamint az elkészült anyag felhasználását, illetőleg megváráslátás. A 
bizottság kéri Jegyző urat, hogy a következő Képviselő- testületi ülés napirendi pontjai közé 
felvenni szíveskedjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  

 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 
  

7. Petőfi téren lévő fenyőfák pótlása 
 
    
 
                                                  66/2009.(VII.08.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a Petőfi tér rendezés 
koncepciója kapcsán kivágott fenyőfa helyett 10 darab előnevelt tiszafa csemetét kell ültetni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
A bizottság - 4 - 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                                                                                             jkv. 


	Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése

