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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülése, 2010. 
március 17-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.  
 
 
Az Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri: 

  
- Kenessey Zoltán: Bozóky téri sittlerakás   
- Bertáné Tarjányi Judit: Duna-parti fásítás 
- dr. Mödlingerné Éva: Alsógödi Sportpálya gallyazása,  Biodiverzitás  
- Wassné Jakab Júlia: Huzella Iskola Környezetvédelmi faliújság  

 
A bizottság „4 igen, egyhangú” szavazattal a 3. napirendi pontot: Környezetvédelmi Alap 
megemelése leveszi napirendről.  
 
 
Tervezett Napirendi Pontok: 
 

1. 2009. évi határozatok végrehajtásának ellenőrzése 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

2. Göd, Kossuth tér megújítása 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

3. Környezetvédelmi Alap megemelése 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

4. Németh L. Általános Iskola fakivágási kérelme  
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

5. Piarista Szakiskola forrásfoglalása 
 Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 

6. Tájékoztatás a CBA áruház (Jávorka S. u.) hatósági eljárásáról 
 Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 

7. Lakossági panasz zöld hulladék elszállításával kapcsolatban 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
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8. dr. Lantos Csaba gallyazási kérelme – Tulajdonosi hozzájárulás a 2052/75 hrsz. 

önkormányzati területen lévő nyárfák gallyazásához, árajánlatok megkérésével 
 Előterjesztő: Kopász Sándor környezetv. ea.  
 

9. A Föld Órájához való csatlakozás lehetősége  
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

10. Egyebek 
 

1. Bozóky téri sittlerakás 
  Előterjesztő: Kenessey Zoltán 
 

2. Duna-parti fásítás 
  Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 

3. Alsógödi sportpályánál lévő fák gallyazása 
  Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 

4. Verseny a Biodiverzitás Fővárosa címért 
  Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 

5. Környezetvédelmi faliújság készítése az iskolák részére 
  Előterjesztő: Szabó Csaba   
 
 
            
Napirendi Pontok: 
 

1. napirendi pont: 2009. évi határozatok végrehajtásának ellenőrzése 
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy nagyon hasznos volt a határozatok ellenőrzése.  
 
Kenessey Zoltán: Hiányolja, hogy a határozatok ellenőrzése során csak a végrehajtás módja lett 
megjelölve, azonban a végrehajtás pontos idejét nem tartalmazza. Szükségesnek tartja a 
végrehajtási idő megjelölését.   
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint a végrehajtási idő pontos meghatározása sok időt venne igénybe. 
Szerinte ez nem lényes eleme az ellenőrzésnek.  
 
Kopász Sándor: Elmondja, hogy minden 2009. határozat még a 2009. évben végre lett hajtva. 
Minden végrehajtási a törvényességi határidőben történt. Nyilván kell várni egy gallyazási ügyben 
adott esetben. 
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a végrehajtás idejét nem szabályozza törvény?  
 
Kopász Sándor: Amennyiben hatósági ügyről van szó az elintézési határidő 51 nap, de ha adott 
esetben megbízott vállalkozó végzi a munkát, a végrehajtási időt a vállalkozó határozza meg.   
 
Kenessey Zoltán: Továbbra sem tartja megfelelőnek a határozatok ellenőrzését.   
  
Szabó Csaba: Továbbra sem ért egyet Kenessey Zoltánnal.  
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dr. Mödlinerné Kovács Éva: Elmondja, hogy a határozatok tartalmazzák a felelőst és a határidőt is.   
Hozzáteszi vannak határidő csúszások, de általában sikerül betartani a határozatban foglalt 
időtartamot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elektronikus iktatási rendszer működik a hivatalban. Véleménye szerint a 
hasznos munkától veszi el az időt az e fajta ellenőrzés. Hozzáteszi, felesleges munka lenne, hiszen 
az iktatási rendszeren mindez nyomon követhető.   
 
Szabó Csaba: Állandó kapcsolatban áll Kopász Sándor környezetvédelmi ügyintézővel, akitől 
pontos tájékoztatást kap a folyamatban lévő ügyekről. 
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy mi történik akkor, ha az ügyfél érdeklődik az üggyel kapcsolatban. 
 
Szabó Csaba: Abban az esetben 24 órán belül írásban válaszolunk. 
 
Kopász Sándor: Konkrétan meg tudjuk mondani, hogyan áll az adott ügy.  
 
 

2. napirendi pont: Göd, Kossuth tér megújítása 
 
dr. Hetényi Tamás Tesz igazgató megérkezett. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az új anyag a tegnapi nap 
folyamán érkezett be. A tervben szerepelnek a kivágásra ítélt fák. A parkoló megszűnik és új helyre 
kerül át. Fakivágási táblázat mutatja, hogy pontosan hány fát kell kivágni. A táblázat tartalmazza a 
kivágás indoklását is és a fapótlást is tartalmazza a táblázat. Parkosabb, rendezettebb tér fog 
keletkezni.  
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy Presstonterv Tervezőiroda már készített a  hivatal számunkra 
munkát. Nagyon igényes munkát végeznek, a terv nagyon szép. Javasolja a bizottságnak, hogy 
járuljon hozzá az esetleges favágásokhoz, facsonkolásokhoz. A Kossuth teret hosszú időre készítik, 
teljesen meg kell formálni. A munka elvégzéséhez alá kell rendelni néhány fát.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tervtanács megtárgyalta és véleményezte a Kossuth tér tervét. Hozzáteszi 
a tervtanács valamennyi javaslatát tartalmazza az előterjesztés. A terv az ott lakok véleményének  
figyelembevételével készült. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a szakmai bizottság, valamint a 
körzeti képviselő véleményét is tartalmazza. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Alelnök asszony elmondja helyszíni bejárás is volt a területen.  
Minden témában egyetértés született. Személy szerint beleegyezését adja a fakivágások 
elvégzéséhez, mert jelen pillanatban ezt tartja a legjobb megoldásnak. Kérdése, hogy mikor bontják 
el a téren lévő faszerkezetű boltokat? Véleménye szerint minél hamarabb el kellene kezdeni a 
bontási munkálatokat.  
 
Szabó Csaba: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a mai nap folyamán tartandó Városfejlesztési 
Bizottsági ülés keretében, melyen a Környezetvédelmi Bizottság is részt vesz, együttesen 
megtárgyalja a felmerült kérdést.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a cukrászda jelenleg is üzemel-e? További kérdése, hogy a 
fakivágások költségeit a bizottság tudja-e finanszírozni.  
 



31 

Szabó Csaba: A fakivágások, mint minden a térrel kapcsolatos munkálatok díja a rendezési terv 
költségvetésében szerepel.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a szobor arrébb kerül-e vagy marad az eredeti helyén? 
 
Szabó Csaba: Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy ugyan az előzetes tervekben szerepelt a 
szobor áthelyezésének terve, azonban a mostani terv szerint a szobor az eredeti helyén marad.  
 
Kenessey Zoltán: Javasolja a bizottságnak, kis kerítés létrehozását a játszótér köré a 2-es út felőli 
oldalról. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a tervtanácsi anyagban szerepel a kis 
kerítés létrehozása.  
 
 
                 17/2010.(III.17.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Kossuth tér megújítási tervét a 
Presstonterv Tervezőiroda által készített tervek alapján.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba elnök 
 
A bizottság - 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

3. napirendi pont: Németh L. Általános Iskola fakivágási kérelme és az ehhez  
          szükséges  pénzügyi forrás biztosítása 

 
Szabó Csaba: A Németh L. Általános iskola kérelmet nyújtott be a bizottság felé, amiben kéri az 
udvaron lévő egyes fák kivágásához, gallyazásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását, 
valamint anyagi támogatást a munkálatok elvégzéséhez. Hozzáteszi a bizottságnak nincs  elegendő 
kerete a munkálatok költségének fedezésére. Javasolja a bizottságnak, hogy helyszíni bejárás 
alkalmával tekintsék meg a gallyazásra, illetőleg kivágásra ítélt fákat, hogy el tudják dönteni 
valóban szükségesek-e a munkálatok.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint az iskola tehet arról, hogy az eresz 
megrongálódott. Az iskola gondnokának a felelőssége. Javasolja, hogy a már meglévő 
szakvélemény mellé még 1 esetleg 2 szakvéleményt kérjen meg a bizottság. Elhamarkodottnak 
tartom. Szerinte télen nem lehet megmondani egy fáról, hogy ki van e száradva. Elmondja, hogy 
amennyiben a fa előbb volt, mint a járda,  úgy a járdát kell hozzáigazítani a fához. Debreceni Péter 
és Nagy András szakvéleményét is szeretné megkérni.   
 
Kenessey Zoltán: Egyetért elnök úrral, valamint alelnök asszonnyal abban, hogy Debreceni 
Péternek is meg kellene néznie a fákat és egy szakvéleményt benyújtani.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Valamilyen összehasonlítás szükséges, ezért tartja fontosnak több 
szakvélemény megkérését.  
 
Kenessey Zoltán: Egyetért azzal a javaslattal, hogy Debreceni Pétertől is kérjen meg a bizottság 
szakértői véleményt.  
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Szabó Csaba: Jó ötletnek tartja, még egy szakvélemény megkérését. Az igazgató asszony által írt 
levél mellékletét képező fényképek alapján nem lehet eldönteni, hogy valóban szükséges-e a 
kivágás. Javasolj továbbra is, hogy közös bejáráson tekintse meg a bizottság a kérelemben megjelölt  
fákat.  
 
Balogh György: 100%-ban támogatja a véleményt. Meg kell vizsgálni, hogy valóban kell- e a 
kivágás. Az ereszcsatornával felmerült problémákkal kapcsolatban elmondja, hogy az udvari 
munkás valószínűsíthetően nem végezheti el a munkát, bizonyos balesetveszély elkerülése végett.  
 
dr. Hetényi Tamás: Az ereszcsatorna ügye állandó problémát jelent. Nem könnyű feladat a csatorna 
takarítása.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelt szerint, új fák telepítésekor meg 
kell vizsgálni, hogy nincs e közel az épületekhez. Természetesen a fákat lehet gallyazni. 
 
 
        18/2010.(III.17.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Németh László Általános Iskola  
fakivágási kérelmére helyszíni bejárást tart a területen. A bejárást követően a bizottság újra 
megtárgyalja a fakivágási ügyet. A bizottság kéri, hogy a bejáráson jelenjen meg Debreceni Péter 
erdőmérnök, a Tesz és az iskola részéről egy-egy ember, valamint az iskola  igazgatója. A helyszíni 
bejárás után újabb árajánlatokat kér be a bizottság. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kopász Sándor 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 

4. napirendi pont: Piarista Szakiskola forrásfoglalása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy az elmúlt években az iskola sokat fejlődött. A 
természetvédelmi hatóság nemrégiben szemlét tartott, amely folyamán megállapította, hogy a 
forrásfoglalások szinte teljesen készen vannak. A hatóság előírta, hogy a Dunaparti sétány területén 
vizes élőhely kerüljön kialakításra, a forrásfoglalás kompenzációjaként. A Piarista Iskola szeretné   
sétány területén park kialakítását. A főépítész nem javasolja a bizottságnak az engedély megadását 
park létrehozását, mivel az árvíz ezt a területet elönti.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az engedélyt a munka elkezdése előtt kellett volna megkérniük. A 
parkosítás a Piaristák ötlete volt. Véleménye szerint a meglévő állapotot kell jóváhagyni. A 
jegyzőkönyvet a Felek teljes egyetértésben írták alá.  
 
 
    19/2010.(III.17.) sz. KVB Határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad, a 352/6 
helyrajzi számú ingatlanon a Piarista Iskolának a vizes élőhely kialakításához, az eredeti helyén (a 
mellékelt helyszínrajzon X-el jelölve).  



33 

A bizottság kinyilvánítja azon szándékát, hogy a területen, annak árvízszint alatti magassága miatt 
nem kíván parkot alakítani, hanem fenn kívánja tartani a természetközeli állapotot.  
A helyszínrajz a határozat elengedhetetlen mellékletét képezi.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: főépítész 
 
 
A bizottság -  4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 

5. napirendi pont: Tájékoztatás a CBA áruház (Jávorka S. u.) hatósági eljárásáról 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az építéshatósági osztály  felszólította már  
a CBA áruházat (Jávorka S. u.),  mert a zöldfelületi arányt az építkezések folyamán figyelmen kívül 
hagyta. Azonban egy Korm. rendelet hiányában az építéshatósági osztály ezt nem teheti meg. Az 
Államigazgatási Hivatalhoz került az ügy, akik egy előnevelt fa ültetésre kötelezte az áruházt.  
 
Szabó Csaba: Megköszöni a beszámolót. 
 
 

6. napirendi pont: Lakossági panasz zöld hulladék elszállításával kapcsolatban 
 
Szabó Csaba: Az elnök felkéri dr. Hetényi Tamást, hogy véleményezze a lakos zöldhulladék 
elszállításával kapcsolatban írt levelét.  
 
dr. Hetényi Tamás: A zöldhulladék problémája egy komoly probléma a városban. A hulladék 
kezelési gondot fog okozni. A zöldhulladék kezelése sokkal szigorúbb. A jelenlegi helyzetben 
drágább, mint a kommunális hulladék kezelése. A kertek nagy részében lehetne komposztálót 
létesíteni. A jelenlegi zsákos megoldás jelentős költségnövekedés jelent. Elmondja, hogy Sződliget 
határában a Tesz telephelyén ingyenes lerakót biztosítanak. A közterületi munkákkal kapcsolatban 
elmondja, hogy minden lakó köteles a saját telkének az utcafront felőli részét karbantartani. 
  
Szabó Csaba: Megköszöni az előterjesztést. 
 
V. Pálfai Kinga újságíró: Kérdése, hogy mit lehet a zöldhulladékos zsákba pontosan belehelyezni, 
valamint azt, hogy Gödön van-e hivatalos égetési nap?  
 
Kopász Sándor: A helyi rendeletben ez szabályozva van, ami azt jelenti, hogy  április 1. - 
szeptember 1. -ig  tartó időszakban hétfőn és pénteken reggel 8-tól – 18-ig szabad az égetés, 
szélcsendes időben. Nyáron tilos az égetés. Elképzelhető, hogy a jövőben ebben változások 
lehetséges. A cél természetesen elsősorban a komposztálás népszerűsítése.  
 
dr. Hetényi Tamás: Zöldhulladék alatt a kertekben keletkező lombot, füvet és gally. A gallyakat 
ingyen szállítjuk el.   
 
Kenessey Zoltán: A feltevéseket nem tudja elfogadni. Méltánytalannak tartja, hogy a lakó fizessen a 
szemét elszállításáért, majd a zsákért is. 
 
Szabó Csaba: Álláspontja szerint a lakók eddig el voltak kényeztetve, a hulladékot ingyen szállította 
el a város. Hozzáteszi, hogy a mostani 16.000 Ft-os szemétszállítási díj sem fedezi a teljes kiadást.  
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A város így is fedezi ennek bizonyos százalékát. Javasolja, hogy közterületen, ahol nagy lobú fák 
vannak a lakók ingyenes zsákokat kaphassanak.   
 
dr. Hetényi Tamás elhagyja az üléstermet. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Támogatja elnök úr javaslatát. Szerinte is segíteni kell azokon a 
lakókon, akik szeretnék az előtti lévő közterületet rendben tartaná. Vizsgálja meg a bizottság, hogy 
a  Tesztől kaphassanak ingyenes zsákot, amit a város fizetne.  
 
Bajusz Krisztina gödi lakos: Elmondja, hogy Ő a Duna-parton lakik, ahol sokszor azt tapasztalja, 
hogy az emberek a Duna-part területén kiborítják a zöldhulladékot. Kérdése,hogy adható-e 
szankció, ha valakit tetten érnek miközben a szemetét lerakja arra ki nem jelölt helyen.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Válaszolva a feltett kérdésre elmondja, hogy a szemét lerakása tilos , 
így szankciót lehet arra a személyre kiszabni, aki illegális helyen teszi le a szemetét. Továbbá 
hozzáteszi, hogy a zödlhulladék lerakása is ugyanilyen cselekménynek minősül, azonban nem olyan 
rettenetes bűn, mint a kommunális hulladékot illegális lerakása.  
 
Bajusz Krisztina gödi lakos: Véleménye szerint, azonban az emberek egy idő után rászoknak arra, 
hogy odahordják a szemetüket és így idővel már nem csak a zöldhulladékot, hanem a kommunális 
hulladékot is oda fogják elhelyezni. További kérdés, hogy a tűzrakásnak közterületen milyen 
szabályozása van. 
 
Kopász Sándor: A tűzrakás közterületen megengedett, kivéve a nyári nagy melegben. 
 

7. pont: dr. Lantos Csaba gallyazási kérelme – Tulajdonosi hozzájárulás a 2052/75 hrsz.     
  önkormányzati területen lévő nyárfák gallyazásához, árajánlatok megkérésével 

 
 
Kopász Sándor: Ismerteti az előterjesztést. dr. Lantos Csaba gödi lakos önkormányzati területen 
lévő fák gallyazásához nyújtott be kérelmet. A kérelmező ingatanára rányúlik 
 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Lakókert '97 Bt.-vel felvette a  
kapcsolatot, hogy a nyárfákat vizsgálja meg. A fákat 2/3-nál fogják visszacsonkolni. Hozzáteszi  a 
lakóval is felvette a kapcsolatot a munkálatok.  
 
 
       20/2010.(III.17.) sz. KvB Határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulását adja a 2052/75 
hrsz. alatti nyárfák gallyazási munkálataihoz. Megbízza a Lakókert '97 Bt., hogy a gallyazási 
munkálatokat végezze el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

8. pont: A Föld Órájához való csatlakozás lehetősége  
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Szabó Csaba: Ismerteti az előterjesztést. 2010. március 27-én kerül megrendezésre a Föld Órája 
esemény, amely keretében 20:30 órakor lekapcsolják a városokban a világítást. Kérdezi a 
bizottságot, hogy Göd városa csatlakozzon-e az eseményhez.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kérdése elnök úr felé, hogy városi szinten gondolja-e a csatlakozást 
vagy egyénileg? 
 
Wassné Jakab Júlia: Javasolja, hogy Göd város teljes területén a közvilágítást nem kapcsoljuk le, 
azonban a középületek kivilágítását arra az egy órára le lehetne kapcsolni.  
 
 
                 21/2010.(III.17.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága csatlakozik a Föld Órája nevű eseményhez 
oly módon, hogy 2010. március 27-én 20:30 – 21:30 percig a középületek  kivilágítását lekapcsolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

10. pont: Egyebek 
 

I. Városi takarítási nap: 
 
Szabó Csaba: A 2010. március 27 -i városi takarítási nappal kapcsolatban elmondja, hogy felvette a 
kapcsolatot az iskola igazgatóival. A Piarista iskola Wagner tanár úr kíséretében egy osztállyal 
kijönnek szemetet szedni. Köszönet képen 1 karton kólát és 1-1 szelet sportszelet kapnak a 
gyerekek.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva és Wassné Jakab Júlia: Javasolják, hogy inkább gyümölcslével 
jutalmazzák a gyerekeket. 
 
Szabó Csaba: Elmondja továbbá, hogy a Lions Klub és az Izola Egyesület is részt fog venni a 
szemétszedésben. Kéri a  bizottságot, hogy ha tudnak olyan civil szervezeteket, akik szívesen 
csatlakoznának a szemétszedési akcióhoz, akkor azokkal egyeztessenek, beszéljék meg milyen 
pontokon szeretnének szemetet szedni. Az elnök kéri továbbá, hogy minden alkalommal vele is 
egyeztessenek. Amennyiben zsákokra, kesztyűre lenne szükségük jelezzék és abban az esetben 
biztosítva lesz.  
 

II.  Duna-parti fapusztítás:  
 
Szabó Csaba: Az előterjesztő hiányában az elnök ismerteti az előterjesztést. A Kossuth L. u. 38. sz. 
ingatlan előtti partszakaszon évek óta a fákat csonkolják 4-5 méter magasságban. Mivel a 
csonkolások nem szakszerűen vannak elvégezve, így a csonkolások helyén megtelepednek a fát 
pusztító gombák. A fák kipusztulása a részű állékonyságát veszélyezteti.  
 
Wassné Jakab Júlia: Szerinte le kellene rövidíteni a tábla szövegét, valamint a bírságot is bele kell 
venni a tábla szövegébe.   
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    22/2010.(III.17.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a figyelmeztető feliratok 
kihelyezését az 562-es helyrajzi számú területre. Kiegészítésként javasolja, hogy a tábla szövege 
legyen rövidebb, valamint szerepeljen rajta, hogy abban az esetben ha valaki a tiltás ellenére 
rongálást követ el az 150.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.   
A határozat mellékletét képezi a figyelmeztető tábla szövege. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, főépítész 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

III. Alsógödi sportpályánál lévő fák gallyazása: 
 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az alsógödi sportpályán négy darab nyárfa gallyazására lenne 
szükség. A Lakókert '97 Bt. kaptunk árajánlatot a fák kivágásra. A Nemeskéri-parkerdő sportpályán 
4 db fa ifjító vágását és sebkezelését, valamint az Erdész u. végén található nyárfacsoport gallyazása 
és tisztító vágása. Véleménye szerint árban és minőségben a Lakókert '97 Bt. megfelelő. A munka 
megrendeléséhez kérik a hozzájárulást. 
 
 
    23/2010.(III.17.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a Lakókert '97 Bt. árajánlatát, 
miszerint elvégzik a Göd, Nemeskéri Parkerdő Sportpályán lévő 4 db nyárfa ifjító vágását és 
sebkezelését, valamint a Göd Erdész utca végén lévő nyárfacsoport (kb. 25 db.) tisztító vágását, 
gallyazását és sebkezelését alpintechnikával.  
A munkálatok díja összesen: 213.000 Ft + Áfa 
Fedezete: Környezetvédelmi Alap 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor környv. ea. 
 
 
    IV. Verseny a Biodiverzitás Fővárosa címért: 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja a versenyen való indulást. Érdemes lenne indulni, hogy 
tudjuk jelenleg hol tartunk és hová kellene eljutnunk.  Nincsenek környezetvédelmi rendeleteink, a  
védett területek közül csak egynek van kezelési terve 
 
Wassné Jakab Júlia: A Környezetvédelmi programterv szempontjából is jó lehetőség lenne az 
indulás. Valóban megtudnánk mik  a lényeges elemek, amiket már az új programtervben is 
szerepeltetni lehetne.  
 
    V.  Környezetvédelmi faliújság készítése az iskolák részére: 
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Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a Huzella Általános Iskolában van olyan faliújság, amire csak 
az éppen aktuális eseményeket teszik közzé. Felvette a kapcsolatot továbbá a Németh L. Általános 
Iskolával, akik szintén szeretnének környezetvédelmi faliújságot. Javasolja, hogy a bizottság külön 
ne költsön faliújságra, véleménye szerint jelenleg erre a célra elegendő a mozgatható táblák.  
 
Wassné Jakab Júlia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy természetesen az egyházi iskolát is 
megkérdezi a környezetvédelmi faliújsággal kapcsolatban. 
 
 

VI. Szelektív hulladéktartók kihelyezése: 
 
Szabó Csaba: Szeletív hulladéktartók kihelyezésben a Huzella Iskola 7db-ot,  a Búzaszem Iskola 3 
db -ot, a Németh László Iskola szintén 7 db szelektív hulladéktartót igényelt. A Tesz már 
intézkedik, folyamatban van a kihelyezésük.  
 
 
       VII. Bozóky tér sittlerakás: 
 
Kenessey Zoltán: Tájékoztatja a bizottságot, hogy közterületen nem lehet csak így kirakni a sittet. 
Rövid időn belül el kell szállítani. 
 
 
                  24/2010.(III.17.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Kenessey Zoltán külsős bizottsági 
tagot, hogy a Bozóky téri sittlerakás ügyében intézkedjen, valamint ez ügyben vegye fel a 
kapcsolatot a Közterület-felügyelet munkatársaival. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Kenessey Zoltán 
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
                          Kádár Benigna                                               Szabó Csaba 
                                  jkv.                                                               elnök 
                       


