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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. július 23.-án 
                megtartott rendkívüli üléséről  
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
 Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülése 
 
Szabó Csaba elnök jelenlétének hiányában dr. Mödlingerné Kovács Éva alelnök vezeti le a 
bizottsági ülést. 
 
r. Mödlingerné Kovács Éva levezető elnök köszönti a bizottság tagjait és a vendégeket. 
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.  Az ülést megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van. 
 
A levezető elnök kérdezi, hogy a tervezett napirendi pontok sorrendje megfelelő- e. Valamint, 
van-e valakinek kérdése a tárgyalás megkezdése előtt.   
 
 
Napirendi Pontok: 
 
 
1.   Piarista Iskola kapcsolatban 
      Előterjesztő: Bertáné tarjányi Judit 
 
2.   Mikszáth u. nyárfák további sorsa 
      Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
3.    Fakivágási kérelem 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás 
 
4..   Tóth Árpád utcában vízelvezető árok miatt kivágandó nyír és juhar fák kivágása 
       Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
5..   Iván-Kovács u. útépítés vízelvezető árok és járda építése van folyamatban és a        
       fa visszatelepítés. 
       Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
6..  Egyebek:   
 

1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Kossuth L. u és a Petőfi S. u. sarkán lévő fa 
                  kivágásához 
                  Előterjesztő: Kovacsik Tamás 
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A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét. 
 
 
Napirendi Pontok tárgyalása: 
 

1. Piarista Iskolával kapcsolatban. 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Piaristák hamarosan építkezésbe kezdenek, amit a Tervtanács jóvá 
is hagyott. Az építkezés nem hatósági engedélyköteles. Tűzvíztárolóra lenne szükség, amit a 
lakóházak szomszédságában hoznának létre. A tároló behelyezéséhez a fákat meg kell 
csupaszítani. Megtehetné az iskola, hacsak nem lenne az HÉSZ- ben  egy olyan szabályzat, 
hogy  hatástanulmány kell, amelyet a Képviselő- testület hagy jóvá. Környezetileg, illetve 
természetileg érzékeny terület és mellesleg természetvédelmi területek között helyezkedik. 
Kell egy állásfoglalás, kérjük hatástanulmány készítését. A másik hogy a  lenti műhely 
használatbavételi engedélyéhez kéri e az ott felhalmozott több méter sitt feltöltés elhordását. 
 
 
                                             67/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a  
Piarista Iskolát - a lenti műhely miatt - , hogy a használatba vételi engedély megkérése előtt, 
az ott felhalmozott sitt feltöltést elhordani szíveskedjenek. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: jegyző 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: bejárást szerveznek a tűzoltóval és szívesen látok akárkit 
 
Detre László: Nem lehetne a fapótlást is megszabni feltételként. Építkezés közben lehet 
engedélyt változtatni? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Módosíthatja. A fapótlással kapcsolatban a piaristák már egyeztettek 
Kovacsik Tamás képviselő úrral. A visszatelepítési határidőt októberig kérik elhalasztani.  
 
Kenessey Zoltán: Tűzvíztározó szabványa milyen? Nem kellene több ilyet létesíteni? Milyen 
mélységben kell elhelyezni ezt a tárolót? A hatástanulmánynak részletesnek kell lennie. 
Anyagiak terén kit fog érinteni a gallyazás?   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A hatástanulmányban szereplő követelményeket a 
Környezetvédelem Bizottság ellenőrzi. 
 
Balogh György: A technológiára is kitér a hatástanulmány? 
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Bertáné Tarjányi Judit: igen 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: igen, de ezt át fogjuk nézni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: kértem az iskolát és a műszaki egyetemet hogy tartsanak egy lakossági 
fórumot. 
                                                                   
 
                                             68/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jávorka s. utca végén, a Piarista 
Iskola területét környezetileg, illetve természetileg érzékeny területté nyilvánítja, ahol ebben 
az esetben városrendezési hatástanulmányt kell készíteni. A hatástanulmánynak a botanikus 
kert és Duna-part között területre kell irányulnia. A hatástanulmányban szereplő 
követelményeket a Környezetvédelmi Bizottság ellenőrzi. 
 
Felelős: KvB 
határidő: azonnal 
 
 
                                               69/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt hogy vegye fel a  
kapcsolatot a Budapesti Műszaki Egyetemmel és a Piarista Iskolát azon ügyben, hogy az  
iskolák együtt tartsanak lakossági fórumot, a Piarista Iskola építkezése miatt. 
 
határidő: azonnal 
felelős: jegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
  
 
                                          70/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága  visszavonja döntését a 43/2009.(IV. 
07.) sz. VfB-KvB határozatban, továbbá javasolja a Városfejlesztési Bizottságnak, hogy 
vizsgálják felül és vonják vissza döntésüket.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 

2. napirendi pont: Mikszáth Kálmán u. nyárfák további sorsa 
 
dr. Mödlinerné Kovács Éva: A Mikszáth utcát már sokszor körbejártuk. A lakok nem 
szeretnék, hogy megmaradjanak a fák. 
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Detre László: A lakok valóban idegesek a fák miatt. Nagy szerencse, hogy a házát nem vitte 
el a fa és a villanypózna. Jelen pillanatban nem aktuális a fák kivágása. Kívülről nézve 
hibátlannak néznek ki. Milyen műszeres vizsgálatot csinálnak. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Amilyet kérünk. 
 
Detre László: Szeptemberig elvégzik a műszeres vizsgálatot, de mi a garancia arra, hogy egy 
nagyobb viharban nem dől ki megint egy fa? Annak ellenére, hogy az épületben károk 
keletkeztek a lakok korrekt hozzáállást tanúsítottak, sőt még a fapótlásban is segítenének. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Köszönjük, de nagyon rendes tőlük ez az ígéret. Nagy 
földmunkák kellenek. A lakok ne lépjenek bele egyelőre, de nagyon rendes tőlük ez az ígéret.  
Ha a legkisebb kétség is felmerül a fák állapotát illetően, akkor kivágjuk. Érthetőek a lakok is.  
 
Detre László: A másik oldalról is nézzük meg. A kárért az Önkormányzat a felelős. Az 
erkölcsi kár a lényeges nem az anyagi. Legyen műszeres vizsgálat, de a kivágott fák helyére  
facserjéket kell ültetni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A műszeres vizsgálatot ne a fa egyméteres magasságában mérje. 
Időpontot is kellene kérni a vizsgálatra. Nem lehet sürgősségi vizsgálatot kérni? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Sürgősen kell a vizsgálat. Ezzel egyetértünk.  
 
Kenessey Zoltán: Nekem az a kérdésem, hogy a műszeres vizsgálat anyagi része milyen 
forrásból kerül kifizetésre? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van forrása. 
 
 
Kenessey Zoltán: Átfogó vizsgálat kellene. Vizsgálat kell erre, mert így soha nem tudjuk, 
hogy melyik fa a jó és melyik nem.  
 
              
                                           71/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza Kopász Sándor a Mikszáth 
u. és a Móricz Zs. u. sarkán lévő 6 db nyárfa műszeres fafelmérési vizsgálatának elindításával. 
A műszeres vizsgálat eredménye dönti el a fák további sorsát. A műszeres vizsgálat teljes 
törzsértékbe a gyökérnyakra különös tekintette végezzék, amennyiben a fák a  legkisebb 
korhadást is mutatják, további határozata nélkül ki kell vágni.  
A bizottság ezenkívül a vasúti töltés oldalában lévő 3 db nyárfa műszeres vizsgálatát is kéri 
elvégezni. 
A műszeres vizsgálat költségeit a Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete állja. 
 
 
Határidő: azonnal 
felelős: Kopász Sándor                                    
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A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

3. Fakivágási Kérelem 
 
Kovacsik Tamás: Szeretném ha a bizottság felvenné az egyebek napirendi pont közé a 
Kossuth Lajos u. és a Petőfi S.  u. sarkán lévő 2 db fa kivágását. Ezek a  fák nagyon 
akadályozza az útépítést. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Vissza kell vágni. 
 
Kovacsik Tamás: A visszavágás nem megfelelő megoldás, a gallyazás, pedig nagyon sokba 
kerülne. Vágassuk ki és vegyünk a helyére két új fát.  
 
Mödlingerné Kovács Éva: A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal felveszi az egyebek 
napirendi pont közé. 
 
                                               72/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulását ad a 
Kossuth L. u. és a Petőfi S. u. sarkán lévő 2 darab fa kivágásához. 
 
Határidő: azonnal 
felelős:Kovacsik Tamás  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadja a határozatot. 
 
Kovacsik Tamás kimegy. 
 
 
4. napirendi pont:  Tóth Árpád u. vízelvezető árok építése  miatt kivágandó nyír és 
juhar fák kivágása 
 
 
 
                                           73/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Tóth 
Árpád utcában egy darab juhar és egy darab nyír kivágására. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
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5.   napirendi pont. Vízelvezetési hozzájárulás 
 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az Iván-Kovács utcáról lesz szó. A vízelvezetéshez adnánk  
hozzájárulást, melynek összege: 200.000 Ft lenne. Ez nem kifejezetten környezetvédelmi 
feladat.  
 
Kenessey Zoltán: Az Iván-Kovács u. kapcsolatban, ha csapadékelvezető rendszert akarnak 
csinálni, akkor miért rakják kőszegéllyel körbe? Utána fogják kivágna a helyét?   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A fa gyökeret, ha elvágják az attól még nem fog kidőlni. A 
szikkasztóárkot meg lehet szakítani a nagy fa miatt. 
 
Kenessey Zoltán: Technikailag és esztétikailag ez nem megfelelő. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nagyon sokszor beszéltünk erről, nagyon sok fát akartak 
kivágni. Most nem lesz annyi kivágás és a fa pótolva lesz.  
 
Detre László: Nem osztom teljesen a dicséretet.  Lett volna egy egyszerűbb megoldása is. 
Helyenként meg lehetett volna szakítani a szikkasztóárkot. Nem támogatom. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ahol olyan a helyzet, megcsinálják a szikkasztóárkot és annak az 
aljában van a fa. Fel kell tölteni. A HÉSZ az van, hogy az 1*7 méter magast szabadon kell 
tartani. 
 
 Detre László: Más forrásból biztosítom,ez nem Környezetvédelmi Bizottsági téma. Nem 
kérem a 200.000 Ft-ot.                                       
 
 
                                        74/2009.(VII.23.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága nem járul hozzá a vízelvezető árok 
építésének költségeihez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva levezető elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést 
bezárja. 
 
 
 
                                                                      K.m.f. 
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       Dr. Mödlingerné Kovács Éva                                                        Kádár Benigna 
               Levezető elnök                                                                               jkv. 


	Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülése

