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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő, 2009.
szeptember 17-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.
Detre László: Kéri, hogy a 7. napirendi pontot, 1. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.
Bertáné Tarjányi Judit: Dunával kapcsolatos előterjesztéseit kéri felvenni az Egyebek napirendi
pontjai közé, valamint tájékoztatja a bizottságot, hogy a mai napon 17 órakor a Piarista Iskola
lakossági fórumot tart.
Kenessey Zoltán: A felsőgödi Duna-parti bástyákkal kapcsolatos előterjesztését kéri felvenni az
Egyebek napirendi pontjai közé.
dr. Mödlingerné Kovács Éva megjött.
Tervezett Napirendi Pontok:
1. Inert hulladékkezelő telep létesítése (0108/3-4)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

(2. napirendi pontként tárgyalva)

3. Mobiltorony VRHT
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
4. Tájékoztatás a Gödi Szigetről (DINPI)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
5. Parkolási rendelet-tervezet
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
6. 60/2009 (VII.08.) sz. KvB határozat visszavonása
Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva (szóban)
7. Anavim Kft. által készített műszeres fadiagnosztikai vizsgálat eredménye, állapotértékelés a
Mikszáth K. utcai fák ügyében (szakértői anyag alapján)
Előterjesztő: Kopász Sándor
(1. napirendi pontként tárgyalva)
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8. Hajdi József kérelme gallyazási ügyben, tulajdonosi hozzájárulás céljából
Előterjesztő: Kopász Sándor, Kovács László
(7. napirendi pontként tárgyalva)
9. Hlavács Ildikó közérdekű javaslata közterületi feladatokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Kopász Sándor, Kovács László
(8. napirendi pontként tárgyalva)
10. Galócza Bt. fakivágási kérelmi ügye a Közúti Szakhatóság állásfoglalásának figyelembe
vételével
Előterjesztés: Kopász Sándor
(9. napirendi pontként tárgyalva)
11. Egyebek
1. Kékperjés Láprét tulajdonjog igénylése
2. Tájékoztatás a Dunakeszi Csiga utcai gallyazási kérelem ügyében
Előterjesztés: Kopász Sándor
3.

Szelektív hulladékgyűjtő, zsáktartó igények (kérelem)
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök

4. Felsőgödi Duna-parti bástyák helyzete
Előterjesztő: Kenessey János
5. Duna Partnerségi Hálózathoz való csatlakozás
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
6. Technikai Sportpályával kapcsolatos észrevételek (02. hrsz.)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
7. BME úszóművét engedély nélkül elfoglaló hajók eltávolítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
8. Tulajdonosi hozzájárulás reklámfilm forgatásához
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
9. Előhelyrekonstrukcóis pályázat
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
10.

Göd új Környezetvédelmi Rendeletének vázlata
Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva

Napirendi Pontok Tárgyalása:
1. napirendi pont: Anavim Kft. által készített műszeres fadiagnosztikai vizsgálat eredménye,
állapotértékelés a Mikszáth K. utcai fák ügyében (szakértői anyag alapján)
Előterjesztő: Kopász Sándor
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Detre László: Volt egy vihar amikor kidőlt egy fa a Mikszáth K. utcában, akkor merült fel a fák
további vizsgálata. Felkértük az Anavim Kft.-t, hogy készítsenek egy belső szerkezeti vizsgálatot.
Mindenki megkapta a szakértői véleményt, amely tartalmazza az indoklást is. A szakértői vélemény
szerint több fa kivágása is indokolttá vált.
Kopász Sándor: Két árajánlat érkezett, az egyik Baczur László úrtól, a másik a Lakókert '97 Bt. -tól
(képv.: Nagy András)
Szabó Csaba: Nagy András úr által benyújtott árajánlatot javasolnám a bizottságnak.
Kenessey Zoltán: A fakivágások elvégzésének a legmegfelelőbb ideje ősszel lenne. Ha nem
szakszerű gallyazzuk a fát, akkor megint csak oda jutunk, hogy előbb-utóbb ki kell vágni a fát.
Mödlingerné Kovács Éva: Ott voltam amikor csinálták a vizsgálatot. Nagyon korrektnek tartom a
céget, csak akkor vágják ki a fát mikor nincs vegetációs idő. Azoknak a fáknak, amik ki vannak
száradva teljesen mindegy, hogy mikor vágjuk ki. Az árajánlatot nagyon reálisnak tartom. Egy
rendes fakivágáshoz kosaras kocsira lenne szükség, az utat is le kellene zárni. Elsőosztályúnak
tartom a céget.
Kenessey Zoltán: Honnan lesz biztosítva a fedezete?
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Amikor kidőlt a fa a viharban, beszéltem a Polgármester úrral és Ő
azt mondta, hogy ennek mindenképpen lesz fedezete. Nem a bizottság pénzügyi keretéből lesz
elvonva rá a pénz.
75/2009(IX.17.) sz. KvB Határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Mikszáth K.
u. 100. sz. előtti 2 db nyárfa kivágására, 4 db. nyárfa ifjító vágására és sebkezelésére. Továbbá
Alagút u. 6 db. nyárfa kivágására a Lakókert ' 97 Bt.-t képviselő Nagy Andrásnak. A munkákat
alpintechnikával végzik el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kopász Sándor

2. napirendi pont: Inert hulladékkezelő telep létesítése (0108/3-4)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Szabó Csaba: Bemutatnám a bizottságnak a hölgyet és az urakat: Tóth Melinda, Nyíri Balázs,
Farkas Dezső, Somosi Máté.
Farkas Dezső: Azért vagyunk itt, mert szeretnénk ha a bizottság támogatná egy hulladékkezelő telep
létesítését. Zöldhulladékot feldolgozó telep lenne, jelenleg is komposztálunk, de ez ne éri el azt a
szintet amit kéne, ami hasznos lenne a cégnek. A telep a 084/27-28 hrsz. külterület épülne fel ez a
terület a saját tulajdonunkban van. A telep létrejötte Dunakeszinek is kedvezne.
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Somosi Máté: Komposztálni kétféleképpen lehet, van az anaerob- módszer (takarással,
erjesztőgombával). Ez gyorsítja a komposztálási folyamatot, de az erjesztőgombák drágák – kisebb
ágak, gallyak.
Kazlas-módszer: egyszerűbb, háztartási hulladékokat tudnánk komposztálni - fű. Göd városról van
egy hatástanulmány évi 1000 tonna hulladék gyűlik össze. 100 tonnát tudnánk most elvállalni egy
éven keresztül. Egy év múlva kiderült mennyire éri meg, milyen minőségű a kapott komposzt.
Területünk és pénzünk van, ezért fel tudnánk fejleszteni a telepet és akkor Göd összes hulladékát el
tudnánk vinni.
Szabó Csaba: Hetényi úr tud erről felvilágosítást adni, ő foglalkozik Gödön a komposztálással.
dr. Hetényi Tamás: Kicsit több, mint 1000 tonna zöldhulladéka van Gödnek, ennek az összetevője
eléggé változékony. A fűnyírási időszakban van a legtöbb mennyiség. A gond az, hogy nem
szárítgatják a füvet. Ez adja a legtöbb súlymennyiséget, viszont elég tiszta, könnyen fel lehet
használni. A lombgyűjtés időszakában minden került bele, 40-50%-ban nem jó anyagok.
A legtöbb cég sokszor, azért megy tönkre, mert nagyon vegyes az összetétel.
Ha a fű meglenne szárítva, akkor lehetne olyan 1000 tonna körül a zöldhulladék súlya, sőt talán
kevesebb is. Komposztáló veszi most át, fizetünk érte. Az Önöké jobb, mint a mostani hely ahová
szállítjuk.
Farkas Dezső: Darálják is a hulladékot?
dr. Hetényi Tamás: Mi gyűjtjük és addig tároljuk amíg nem jön egy kocsi és el nem viszi az
egészet egy komposztáló üzembe. A fát egy másik ember veszi át ás hasznosítja.
Kenessey Zoltán: Gödön épülő telep esetében a városnak előnyt kéne élveznie a többi környékbeli
településsel szemben. Van-e mód és lehetőség, hogy ezt tudják fogadni és feldolgozni?
Detre László: Milyen anyagi vonzata van a városra nézve?
Farkas Dezső: Mi átvesszünk a hulladékot. Van-e ennek haszna, hogy ide jönnek?
dr. Hetényi Tamás: Ha mi ingyen átadhatjuk, akkor az már haszon a városra nézve.
Somosi Máté: Eddig kevés volt a hulladék, ez nekünk lesz haszon.
Szabó Csaba: Pénz ellenében vihetnénk a hulladékot vagy ingyen vennék be? Amennyiben ingyen,
akkor ez a felvetés támogatandó.
Bertáné Tarjányi Judit: Szeretném megkérdezni, hogy ki az engedélyező hatóság? Göd Város Helyi
Építési Szabályzatával (HÉSZ) ütközik az elképzelésük, ugyanis az a terület amiről beszélünk
MA2-es besorolásban van és ott nem lehet ilyen jellegű telepet építeni. Ezt az övezeti előírás. A
komposztálónak helyett kell keresni. Milyen hatósági engedély kell a telep létesítésére és kitől kell
megkérnie? A telephely engedélyezést kivették a hivatal kezéből, a kistérségi jegyző adhatja ki az
engedélyt. Milyen hatósági engedélyek kellenek és ki adja ki?
Somosi Máté: A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyező.
dr. Hetényi Tamás: Elég kicsi az a terület, meg kéne keresni a hatóságot, hogy milyen előírásaik
vannak.
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ Göd város honlapján megtalálható, ezt el kéne olvasni.
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Köszönöm, hogy eljött és ezeket elmondta, de ez jelenleg nem
aktuális.
Kenessey Zoltán: A terület bővítésére van e lehetőség, a terület hiányában?
Farkas Dezső: A szomszédok felajánlották a területüket, de azt nem tudom mekkorák pontosan.
76/2009.(IX.17.) sz. KvB Határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja az Ezüstföld Kft.
kezdeményezését ún. Inert Hulladékkezelő telep létesítésére, azzal a kikötéssel, hogy a szükséges
szakhatósági engedélyeket beszerzik és bemutatják.
Felelős: főépítész
Határidő: folyamatos
A bizottság - 5 - igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
77/2009.(IX.17.) sz. KvB Határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja az Ezüstföld Kft.
által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányt.
Felelős: főépítész
Határidő: folyamatos
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Bertáné Tarjányi Judit: A telephely engedélyek kiadása már nem mi feladatunk, kistérség feladat
lett és így a kistérségi jegyző adja ki az engedélyeket. Javaslom, hogy ez ügyben a város forduljon
az Alkotmánybírósághoz.
78/2009.(IX.17.) sz. KvB Határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a város forduljon az
Alkotmánybírósághoz a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet megsemmisítése érdekében.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
dr. Nagy Atilla: A bizottság technikailag javasolja a testület felé.
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Kenessey Zoltán: Milyen körülmények kellenek a létesítésre? A veszélyes hulladékot hová kell
elszállítani és milyen formában?
Szabó Csaba: Ezt a Környezetvédelmi Hatóság szabályozza, nálunk egy sokkal nagyobb hatóság.
Bertáné Tarjányi Judit: Az inert hulladék nem veszélyes hulladék.
Kenessey Zoltán: Én például az olajra gondolok, ezzel mi lesz?
Bertáné Tarjányi Judit: Itt nem keletkezik olyan nagy mennyiségű olaj.
Szabó Csaba: A Környezetvédelmi Hatóságtól csak akkor kap engedélyt, ha ezeket a veszélyes
hulladékokat megfelelően tudja kezelni.
Bertáné Tarjányi Judit: Nem kell a hatóság engedélye, elég csak a kistérségi jegyzőé.
Kopász Sándor: 12. szakhatóság adja ki a telephely engedélyt.
Bertáné Tarjányi Judit: Nem. Kizárólag a kistérségi jegyző engedélye kell.
3. napirendi pont: Mobiltorony
Bertáné Tarjányi Judit: A mai napon érkezett egy e-mail a Magyar Telekom NyRt.-től, miszerint
nem tudnak részt venni. Kérték, hogy ha lehetséges tegyük át egy másik ülésre a mobiltorony
építésével kapcsolatos napirendi pontot. Indoklásuk az volt hogy az egyik szolgáltató kiszállt és így
a másik két cég nehéz helyzetbe került. A másik indok, hogy a VfB határozata, amiben az áll hogy
nem támogatja a torony megépülését csak a mai napon jutott el hozzájuk, így nem tudnak
felkészülni.
Detre László elhagyja a bizottság ülését.
4. napirendi pont: Tájékoztatás a Gödi Szigetről ( DINPI)
Bertáné Tarjányi Judit: Szakhatóságokhoz fordultam, mert egy gödi polgár teljes hosszában
elfoglalta a homoksziget partját. Ennek a polgárnak nincs az Önkormányzattól tulajdonosi
hozzájárulása, hogy ott kiköthessen. Utána néztem és egy hatóság sem adott ki engedélyt.
79/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága visszavonja a 43/2009.(IV.07) sz.
KvB határozatát, és javasolja az alsó, kikötést tiltó tábla elhelyezését az 525. helyrajzi számra, a
BME előtti partszakaszra, a felső tábla helyének változatlan hagyásával. (az alsó kőgát alatt, a 03-as
helyrajzi számon).
Felelős: beruházási osztály, főépítész
Határidő: azonnal
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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Bertáné Tarjányi Judit: A vízirendőrséget kell kihívni.
Kovacsik Tamás: A Szigetmonostori vízi rendőrök segítenek nekünk, csak szólni kell nekik ha
engedély nélküli kikötést észlelünk. Bármikor szívesen jönnek.
5. napirendi pont: Parkolási rendelet-tervezet:
dr. Nagy Atilla: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Csaba: Köszönti a bizottság Szegedi Sándor alpolgármester urat.
Szegedi Sándor: A Beck Ö. Fülöp téren lévő üzletek tulajdonosai kerestek. Példának vegyük a
fodrászüzletet, ahol az emberek másfél – két órát bent vannak. Ők és a vállalkozók is szeretnék
kérni, hogy kaphassanak egy 2 - 3 olyan parkolóórát, amit a hozzájuk érkező vendégek tudnának
használni, valamint maguk a vállalkozók. Minden vállalkozó azt szeretné, ha a vendége jól járna.
Ez az Ő kérésük.
Kenessey Zoltán bejön.
Bertáné Tarjányi Judit: Külön kéne választani a fodrászt, a vállalkozó problémájától. Javaslom,
hogy menjen át a parkolási rendelet-tervezet, azzal a kikötéssel, hogy később módosítva lesz. A
vállalkozókkal legyen külön egyeztető tárgyalás.
Szabó Csaba: A Közterület-felügyelettel történt-e egyeztetés a rendelettel kapcsolatban? Ők is be
lettek vonva a rendelet alkotásba?
dr. Nagy Atilla: Nem igazán került sor egyeztetésre.
Szabó Csaba: Kérem aljegyző urat, hogy egy példány adjon a parkolási rendelet-tervezetből a
Közterület-felügyelet számára, véleményezés ügyében.
Sellyei Noémi: Fehérváron úgy készítették a parkolási rendeletet, hogy kötelezővé tették mindenhol
a parkoló kialakítását. Meghatározta a város, hogy milyen legyen a parkoló. A parkolót egy évig
ingyen használhatták a lakok utána a város tulajdonába kerül és használati díjat kell fizetniük.
Szabó Csaba: Megvan határozva, hogy darab parkoló kell egy üzlet mellé?
dr. Nagy Atilla: Nem. Ezt az OTÉK tartalmazza.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Beck Ö. Fülöp térre visszatérve valóban egyeztető tárgyalást kell
tartani. Mindenképpen meg kell velük egyezni.
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, de ez ne akadályozza az egész parkolási rendelet.
Kenessey Zoltán: Az a kérdésem, hogy nem lehetne-e az Oázisban lévő bolt elé egy parkolót
csinálni, hiszen oda a strand vendégei is parkolhatnának.
Bertáné Tarjányi Judit: Van kérelme kizárólagos parkolóra.
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Szabó Csaba: Egy üzlettulajdonos kiépít parkolót az beleszámítódik-e az adójába?
dr. Nagy Atilla: A koncepció az, hogy inkább szedjük be a pénzt és majd mi megcsináljuk a
parkolót. Éves díjat is lehetne fizetni, vagy egy nagyobb összeg ellenében megválthatná a
parkolóhelyet.
Szegedi Sándor: Legyen meg ez a rendelet, a mi dolgunk, hogy mi lesz utána. Túlzottan nagy pénzt
nem lehet kérni a vállalkozóktól, van aki nem tudná kifizetni. Nem lenne jó, ha a vállalkozás
elleness hangulat alakulna ki hiszen jelentős összeggel járulnak hozzá a város költségvetéséhez. A
Bozóky tér, Honvéd sor környékén megbeszélnénk ki hol parkolhat. A gond a már korábban
megnyitott üzletekkel lesz.
Bertáné Tarjányi Judit: Az OTÉK egyértelműen szabályozza hova mennyi parkolót kell létesíteni.
A vállakózókat nem szeretnénk sanyargatni. A cél az, hogy gondolkozzon el azon a vállalkozó,
hogy nem lehet-e megoldani a saját területén a parkolást.
Kenessey Zoltán: A MÁV-val hogyan áll a tárgyalás a terület átadást illetően? A tervezett
mindenképpen fogadjuk el.
Szegedi Sándor: Három területre nyújtottunk be pályázatot, de egyik sem nyert. Parkoló építésénél
Felsőgöd élvez prioritást. A MÁV döntésére még várunk.
dr. Nagy Atilla: Problémát okoz az is, hogy sok üzletnek van egy kis belső parkolója, csak éppen
odapakolnak, így azt nem lehet használni, tehát a gyakorlatban még sincs parkolója. Javasolnám
legyen meghatározva, hogy a parkolót szabadon kell hagyni.
Szegedi Sándor: Az a helyzet fog előállni, mint esetleg Szlovákiában, ahol éppen azért tiltottak be a
parkolási díjat, mert a lakok nem látták, hogy bármi is történne az országban. A helyzet nálunk is ez
lesz, a lakok látni szeretnék majd, hogy abból a pénzből amit ők befizetnek, mi mit csinálunk.
Bertáné Tarjányi Judit: A közterület használatért fizetni kell.
80/2009.(IX.17.) sz. KvB Határozat:
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Parkolási rendelet-tervezet,
azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet később módosításra kerül.
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző
Határidő: azonnal
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
6. napirendi pont: 60/2009.(VII.08.) sz. KvB határozat visszavonása
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Megszavaztuk a júliusi rendkívüli ülésen a Petőfi téren nyugati
oldalán lévő 2 db kiszáradt akácfa kivágásáról. Ezt a határozatot szeretném, ha visszavonná a
bizottság, ugyanis voltam kint a téren és nem lesz szép a tér, ha most onnan kivesszük a fákat.
Ültessünk oda zöldnövényt és ha elég nagy lesz, akkor kivágjuk a fákat. Később térjünk erre vissza.
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81/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága visszavonja a 60/2009.(VII.08.) sz. KvB
határozatát.
Felelős: KvB
Határidő: azonnal
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
7. napirendi pont: Hajdi József kérelme gallyazási ügyben, tulajdonosi hozzájárulás céljából
Kopász Sándor: Az úr a Bozóky téren üzemeltet egy fagylaltozót. A fagylaltozó előtti két akácfáról
lenne szó. A fák korhadtak és megrepedtek. A gond az, hogy rálóg egy magasfeszültségű vezetékre
és az úr fél hogy egy nagyobb vihar következtében az ágak leszakítják a felső-vezetéket.
Tulajdonosi hozzájárulás kellene adni, hogy a gallyazási munkát el lehessen végezni. Az úr le is
gallyazná.
Kenessey Zoltán: Ez egy nagyon idős fa, meg kell menteni. Abroncsot kéne rátenni, oda ahol
megvan repedve.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Alsógödön is van egy nagy gallyazási munka, ott is meg lehetne
csinálni. Gallyazni csak akkor lehetne az úrnak, hogyha szakszerűen tudná elvégezni. Nagy András
úrt felkérhetnénk erre a gallyazásra is és az abroncsozást is elvégezhetné. Kérem a felsőgödi
képviselőket, hogy figyeljék hol kell gallyazási munkát végezni.
82/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Lakókert '97
Bt.-nak, képviselője: Nagy András, hogy a Bozóky téren lévő fagyizó előtti két akácfa gallyazását
végezze el, vizsgálja meg, hogy lehetséges-e a fák abroncsozása.
Felelős: KvB
Határidő: azonnal
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
8. napirendi pont: Hlavács Ildikó közérdekű javaslata közterületi feladatokkal kapcsolatban
Kopász Sándor: A hölgy tett egy közérdekű javaslatot. A hölgy egészségügyi állapota miatt, nem
tudja ellátni a kötelező közterületi feladatokat. Javaslata, hogy az Önkormányzat hozzon létre egy
munkacsoportot, olyan gödi lakok megsegítésére, akik nem gödi lakosok vagy más korlátozás miatt
nem tudják ellátni közterületi feladataikat.
Barbola József: Én beszéltem a hölggyel. Volt olyan eset, hogy szórólapokat dobáltak be hozzá,
annak ellenére, hogy kiírták a postaládára, hogy nem tartanak igény ezekre a kiadványokra.
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Megegyeztünk a hölggyel, hogy figyelem kik dobják be és beszélek velük. Sikerült is kideríteni,
beszéltem velük azóta nem dobnak be szórólapot. A másik, hogy a közelben van egy bolt és az
onnan kijövő emberek sokszor a ház előtt dobják el a szemetet. Ezzel kapcsolatban csak annyi lenne
a kérése, hogy egy szemetes kosarat tegyünk ki.
83/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a körzeti képviselő
vegye fel a kapcsolatot a Közterület-felügyelettel, valamint Hlavács Ildikóval. Továbbá javasolja,
hogy minden körzet képviselője írja össze azokat a személyeket, akik valamely korlátozás miatt
nem tudják ellátni közterületi feladataikat. Az esetleges további igényeket a Szociális Bizottság felé
kell továbbítani..
Felelős: KvB
Határidő: azonnal
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Sellyei Noémi: Az összeírás aggályos, mert személyiségi jogokat sért.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Aki jelezi az igényét csak annak legyen ez a lehetőség.
9. napirendi pont: Galócza Bt.
állásfoglalásának figyelembe vételével

fakivágási

kérelmi

ügye

a

Közúti

Szakhatóság

Kopász Sándor: Megkaptam a szakhatóság állásfoglalását, a parkoló létesítését elutasította. A
Galócza Bt. azonban újabb fakivágási kérelmet adott be. Abban kellene dönteni, hogy csak a
gallyazás történjen meg vagy vágjuk ki a fákat.
Bertáné Tarjányi Judit: Én kértem, hogy kezeljük egyben a fakivágást és a parkoló építését, mert
lehetett tudni hogy nem fogják megkapni a szükséges engedélyt a parkoló építésére. Minden létező
szabálynak ellentmond. Ezért kértem, hogy ne csináljunk addig semmit, míg a Nemzeti Közlekedési
Hatóság írásos véleménye meg nem jön.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Legyenek védetté nyilvánítva a fák.
Kenessey Zoltán: Ez az építkezés most fel van függesztve, el kell dönteni, hogy csak a
balesetveszélyes száraz ágakat vágjuk le, vagy engedélyezzük a fák kivágását. Legyen védett és ne
történjen semmi, vagy vágjuk ki.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elém nem került semmilyen újabb kérelem a fakivágásról, de lehet
hogy rosszul emlékszek. Próbáljunk megegyezni a tulajdonossal. Be lehetne kenni a fát például
gyantával, a vállalkozó csináltathatna egy ilyen kezelést a fákon. A kezelés egy kis részét állhatná
az Önkormányzat.
Szabó Csaba: Pillanatnyilag nincs folyamatban engedélyezési eljárás a parkolóval kapcsolatban,
akkor foglalkozzunk ezzel a kérdéssel érdemben, ha ismét elindul az engedélyezési eljárás. Abban
az esetben támogatom Éva határozati javaslatát.
Kopász Sándor: A fakivágási engedélykérelem a mai napon érkezett.
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84/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy elutasítja a Galócza Bt.
fakivágási kérelmet.
Felelős: Kopász Sándor
Határidő: azonnal
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.
Kenessey Zoltán elhagyja az üléstermet.
Bertáné Tarjányi Judit: A Közlekedési Hatóság elutasította a vállalkozó kérelmét, a parkoló
kialakítás megszűnt. Esetleg védetté nyilváníthatjuk a fát.
85/2009. (IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
helyezze helyi védettség alá a Jávorka S. u. sarkán lévő ( CBA üzlet előtti) 3 db nyárfát.
Felelős: KvB
Határidő: azonnal
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

11. Egyebek:
1. Kékperjés láprét tulajdonjog igénylése

86/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Jegyző urat, hogy a Felsőgödi
Képperjés Láprét (05/25, 05/14. hrsz.) - amely jelenleg a Dunamenti MGTSZ tulajdonában van tulajdonjogát az Önkormányzat igényelje meg.
Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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Kivonatot a jegyző az aljegyzőre szignálja ki.
2. Tájékoztatás a Dunakeszi Csiga utcai gallyazási kérelem ügyében
Kopász Sándor: Az ügyben Dunakeszi visszautalta Göd városának a gallyazási munkák elvégzését,
mert a fák Göd területén állnak, így nem Dunakeszi Város feladatát képezik. A munkát a gödi
önkormányzatnak kell elvégeztetnie. Javasolnám, hogy a Lakókert '97 Bt. -tól is kérjünk egy
árajánlatot. Utána el kellene végeztetni a gallyazási munkát.
Bertáné Tarjányi Judit: Miért nem láttam ezt az iratot, a szignálásnál szerepel a nevem? Egyeztető
tárgyalást kezdeményeztek- e?
dr. Nagy Atilla: Ez valószínűleg a szignálás utáni keveredés miatt alakult ki.
Kopász Sándor: Árajánlatot kérnénk.
87/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága árajánlatot kér a gödi Szakáts-kert
területén álló nyárfák gallyazásával kapcsolatban, a Lakókert '97 Bt. -tól (képviseli: Nagy András).
Az árajánlat megérkezése után a bizottság újra tárgyalja az ügyet.
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
3. Szelektív hulladékgyűjtő, zsáktartó igények (kérelem)
Szabó Csaba: Az előző évben tettünk egy felhívást az intézmények felé, a Németh László Általános
Iskola és a Kincsem Óvoda jelezte, hogy szeretne igényelni szelektív-hulladék zsáktartó
állványokat. A többi intézmény eddig nem jelezte igényé, ezért megkérném Kopász Sándort, hogy
még egyszer értesítse az intézményeket a felhívásról. Az előző évben erre a célra 100.000 Ft-os
keretet határoztunk meg. A Kincsem Óvoda 5 db zsáktartót, a Németh L. Ált. Isk. 10 db zsáktartót
kér. A keret véges, ezért a kérelem elbírálása olyan sorrendben fog megtörténni, ahogy a kérelmek
beérkeznek.

4. Felsőgödi Duna-parti bástyák helyzete:
Kenessey Zoltán: Jövőre jó lenne egy rendezett képet látni. Ültessünk bele fát vagy bármilyen
növényt, csak tegyük helyre.
Szabó Csaba: Egy közkedvelt internet portálon jutott a tudomásomra, hogy az egyik bástyából a fát
kivették. A nemtetszésemet kinyilvánítottam. Kárt nem tettek a bástyában.
Kenessey Zoltán: Meg kellene oldani a bástyák rendbetételét.
Szabó Csaba: a felsőgödi Duna-partot szeretnénk rendbe tenni, csak pénz kéne hozzá.

88
Bertáné Tarjányi Judit: Gödnek lassan elkészül az Értékvédelmi-rendelete, ebben a felsőgödi
bástyák védettséget kell, hogy kapjanak.
Szabó Csaba: Ezt támogatja a bizottság. Helyre kellene állítani a bástyákat.
5. Duna Partnerségi Hálózathoz való csatlakozás
Bertáné Tarjányi Judit: Folyamatosan zárulnak be a pályázati lehetőségek. A városszövetségek
viszont kaphatnak támogatást. Lehetne csatlakozni a Duna Partnerségi Hálózathoz. Nem kerül
semmibe a csatlakozás. Több ország vesz részt ennek megalakításban. 2009. szeptember 30.-án lesz
az alakuló ülés, javaslom, hogy ezen az ülésen csatlakozzon Göd is.
88/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a város csatlakozzon a
Duna Partnerségi Hálózathoz.
Felelős: polgármester
Határidő: szeptember 30.
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
6. Technikai Sportpályával kapcsolatos észrevételek (02. hrsz.)
Bertáné Tarjányi Judit: Ismertette az előterjesztést. A technikai sportpálya balesetveszélyes, ezért a
pálya elegyengetését, illetve tiltó tábla kihelyezését javaslom.
89/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 02-es helyrajzi számon ( A
Jávorka utca végétől északra) az ott levő balesetveszélyes technikai sportpálya elegyengetését, és
tiltó tábla kihelyezését.
Felelős: beruházási osztály
Határidő: azonnal.
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Szabó Csaba: A felsőgödi kézilabda pályára lehetne egy technikai sportpályát építeni. Gördeszkával
és biciklivel egyaránt lehetne rajta közlekedni.
Kenessey Zoltán: Az óvoda ott kerül megépítésre.
Bertáné Tarjányi Judit: Nem. Az óvoda a Fácánban kerül megnyitásra.
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7.

BME úszóművét engedély nélkül elfoglaló hajók eltávolítása

Bertáné Tarjányi Judit: Lezajlott az úszómű engedélyeztetése. A BME-nek be kell mutatnia az
üzemeltetési szabályzatot és egy listát, amin szerepel, hogy kinek ad tulajdonosi hozzájárulást hajó
kikötésére.
90/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, és a KözterületFelügyeletet, hogy nyújtson segítséget a Műszaki Egyetemnek, a BME úszóművét engedély nélkül
elfoglaló hajók eltávolításához.
Felelős: jegyző, Közterület-felügyelet
Határidő: folyamatos
A bizottság – 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
8. Tulajdonosi hozzájárulás reklámfilm forgatásához
Bertáné Tarjányi Judit: Az Amadé Kreatív Bt. a gödi homoksziget választotta egy készülő
reklámfilm jelenetének helyszínéül. Tulajdonosi hozzájárulást kell adni, amennyiben a bizottság
támogatja a kérelmet.
91/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága nem támogatja a 03-as helyrajzi számú
Gödi Szigetre a filmforgatáshoz tulajdonosi hozzájárulás kiadását és felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa
el az engedélykérelmet.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
9. Élőhelyrekonstrukciós pályázat:
Bertáné Tarjányi Judit: A tavalyi évben és az idén is lekéstük az Élőhelyrekonstrukciós pályázatot.
Jövőre szeretném, ha pályáznánk. A pályázathoz 10 % - os önrész szükséges.
92/2009.(IX.17.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a jövő évben
kiírandó Élőhelyrekonstrukciós pályázaton történő indulás lehetőségeit vizsgálja meg.
Javasolt akcióterületek: Nemeskéri Kiserdő, Sziget, Kiság kotrás
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Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
10.

Göd új Környezetvédelmi- rendeletének vázlata

dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ismerteti az előterjesztést. A következő ülésre behozok egy bővebb
változatot a Környezetvédelmi rendeletről.
Göd új Környezetvédelmi- rendeletének vázlata:
1. Alapfogalmak
a, A környezet
b, Az ökológia
c, Az ökoszisztéma
d, Környezetvédelem – környezetfejlesztés – eszközrendszer alapvető összefüggései
2. A környezet jogi védelme
a, Törvény az emberi környezet védelméről
b, A föld védelme
c, A vizek védelme
d, A levegő védelme
e, Természet védelme
f, A települési környezet védelme
g, Zaj és rezgés elleni védelem
h, A hulladék
i, Atom és sugárzás elleni védelem
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szabó Csaba
elnök

Kádár Benigna
jegyzőkönyvvezető

