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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. április 
9-én, 900 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, valamint a hivatal 
dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.  
  
A bizottság határozatképes -  4- bizottsági tag jelen van.    
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.  
 
 
Napirendi Pontok: 
 

1. Németh L. Általános Iskola fakivágási ügyében hozott 26/2010.(III.29.) sz. KvB 
határozatának módosítása 

 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
 

A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  napirendi pontokat.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:     
 

1. napirendi pont: Németh L. Általános Iskola fakivágási ügyében hozott 26/2010.(III.29.) 
sz. KvB határozatának módosítása 

 
 
Szabó Csaba: Elnök úr elmondja, hogy az SB-TIM Kft. megbízását polgármester úr nem hagyta 
jóvá, mert a két árajánlat közül korábban a kétszázezer forinttal magasabb ajánlatot szavazta meg a 
Bizottság azonos műszaki tartalom mellett.  
Ezért a bizottság újra napirendre tűzi a Németh L. iskola gallyazásának ügyét. A 26/2010.(III.29.) 
sz. határozatát a bizottságnak vissza kell vonnia és egy új határozatban meghatároznia, hogy mely 
cég végezze el a munkát.  
 
 
         30/2010.(IV.09.) sz. KvB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a 26/2010.(III.29.) sz. KvB határozatát  
visszavonta. 

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Szabó Csaba elnök 
 
 A bizottság – 3 igen, 1 nem szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.  
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           31/2010.(IV.09.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a Városi Közlekedési 
Vállalkozási Kft.-t, hogy a Németh László Általános Iskola területén a gallyazási munkák 
elvégzését végezze el, az árajánlatban szerepelő 353.750 Ft munkavállalási díj ellenében.  

Fedezete: Környezetvédelmi Alap  
 
 

Határidő: 2010. április 19.  
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  

 
A bizottság – 3 igen, 1 nem - szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.  
 
Kenessey Zoltán: Kéri a bizottságot, hogy a kivágásra ítélt fák esetében mindenféle képen legyen 
elvégezve a műszeres vizsgálat. 
 
Kopász Sándor: Elmondja, hogy az Anavim Kft.-től korábban megkértük a kivágásra ítélt fák 
műszeres vizsgálatát. A cég azonban nem jelzett vissza felkérésünkre. Ezt követően egy másik 
cégtől kértünk árajánlatot, akik két héten belül vállalták a visszajelzést.  
 
Szabó Csaba: Kéri a környezetvédelmi előadót, hogy vegye fel a kapcsolatot a céggel, azon ügyben, 
hogy árajánlatunkat minél előbb próbálják meg elkészíteni. A műszeres vizsgálat 2010. április 19-ig   
legyen elvégezve.  
 
Kenessey Zoltán: Javasolja, hogy kérjen a bizottság biztosítékot a Városi Közlekedési Vállalkozási 
Kft.-től, hogy bármiféle kár keletkezik a gallyazási munkák folyamán, az plusz költséget nem jelent 
sem a bizottságnak, sem az önkormányzatnak. 
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint egy faág levágása nem igényel komoly szakértelmet. Bármelyik 
cég, amely ilyen munkálatokkal foglalkozik el tudja végezni a gallyazást.  
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a munka elvégzése után a teljesítést Ő igazolja le. A teljesítés  
leigazolása előtt helyszíni szemlét fog kitűzni, amelyen bárki részt vehet és megnézheti az elkészült 
gallyazási munkát. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Megfelelőnek találja a megoldást. Elmondja, hogy nem szeretne 
hasonlókat tapasztalni, mint  a Huzella iskola esetében, ahol tulajdonosi hozzájárulás nélkül, 
szakszerűtlenül végeztek gallyazási munkákat.   
 
Szabó Csaba: Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt ülés keretében megtárgyalt a bizottság a  
Kossuth u. végében lévő lejárónál a két darab nyárfa csonkolásának ügyét. A napokban azon a 
területen ismeretlen tettesek felgyújtották az aljnövényzetet. A következő bizottsági ülésen 
részletesen megtárgyalja a bizottság a felmerült problémát.  
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy tud az esetről, helyszíni szemlén is megtekintette a kérdéses 
területet. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készült.  
 
Szabó Csaba: Kéri, hogy a következő ülés anyagában szerepeljen a helyszíni szemlén készült 
jegyzőkönyv.  
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Szabó Csaba: Szintén tájékoztatás képen elmondja, hogy a megszüntetett illegális Duna-parti BMX 
pálya helyszíne újból kialakításra került.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy lehet-e tudni kik azok a személyek, akik újból megcsinálták az 
illegális BMX pályát? 
 
Szabó Csaba: Nem lehet tudni. Véleménye szerint a legnagyobb baj, hogy a gyerekek nem tudják, 
hogy ezt a tevékenységet legálisan is lehetne folytatni. Továbbá a gyerekek nem érzik mekkora 
természetkárosítását követnek el. 
 
Wassné Jakab Júlia: A pálya maga rendkívül balesetveszélyes, felügyelet nélkül tartózkodnak a 
gyerekek a pályán. Baleset esetén a mentő nem tudja megközelíteni a területen.  
 
Kenessey Zoltán: Szó volt róla, hogy a felsőgödi sportpályán kerül kialakításra a BMX pálya. 
 
Wassné Jakab Júlia: Jelzi a bizottságnak, hogy az illegális BMX pályáról is készült helyszíni 
szemle, valamint jegyzőkönyv.   
 
Szabó Csaba: A következő ülésen a BMX pályával kapcsolatos problémák is napirendre kerülnek. 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
                          Kádár Benigna                                               Szabó Csaba 
                                  jkv.                                                               elnök 
                       


