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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. 
március 29-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.    
 
dr. Nagy Atilla aljegyző megérkezett. 
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.  
 
 
Az Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri: 

  
− Kenessey Zoltán:Felsőgödi nádas ( IV. Béla kir. u. végén) helyzete 
− Szabó Csaba: Városi Takarítás Nap szakmai beszámolója 
− dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kossuth tér rendezése (334 hrsz.) 
− Bertáné Tarjányi Judit: Kossuth L. u. lejárónál két darab fa csonkolása 

 
 
Napirendi Pontok: 
 

1. Németh László Általános Iskola fakivágási ügye 
 Előterjesztő: Szabó Csaba 
 
2. Göd Város zöldfelület kezelési tervének és térinformatikai adatbázisának elkészítése 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
3. Debreceni Péter erdőmérnök munkadíjának elszámolása 
      Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
4. Egyebek 
 
I. Felsőgödi nádas ( IV. Béla kir. u. végén) helyzete 
II.      Városi Takarítás Nap szakmai beszámolója 
III.      Kossuth tér rendezése (334 hrsz.) 
IV.      Kossuth L. u. lejárónál két darab fa csonkolása 
 
 

A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  napirendi pontokat.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:     
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1. napirendi pont: Németh L. Általános Iskola fakivágási ügye: 
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint az ügyet minden tag nagyon jól ismeri. A bizottság árajánlatok vár 
a cégektől fakivágási, illetve gallyazási munkák elvégzésére.  

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy Ő maga háromszor járt a helyszínen. A bizottság 
tagjai is voltak kint az iskola területén. A helyszíni szemlén készült jegyzőkönyv szerepel a 
kiküldött anyagban. Javasolja az SB-TIM Kft. árajánlatának elfogadását.  

 
Szabó Csaba: Támogatja a Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. árajánlatát, lehetőséget kell adni a 
cégnek a bizonyításra. Az önkormányzatnak a cég már dolgozott és bizonyította, hogy végzik a 
dolgukat.  

 
Balogh György: Hasonló árakat adott le, mint a múltkori árajánlatban szerepel. A gally elszállítása, 
ugyan nem szerepel az árajánlatban, a cég dolga hogyan oldja meg a levágott gallyak elszállítását. 
A SB-TIM Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra. A hivatal udvarán lévő fákat a cég gallyazta, nem 
volt rájuk panasz. Továbbá a Tesznek is végeztek gallyazási munkákat.  A tavalyi évben lévő nagy 
viharban sok fa megrongálódott. A vezetékek veszélyeztetettsége  miatt az ELMŰ gallyazási 
munkákat végzett ezeken a területeken. A fák gallyazása nem volt megfelelő, ezért utómunkálatok 
elvégzése volt szükséges, amit szintén a Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. végzett el. Elmondja 
eddig semmilyen gond nem merült fel a céggel kapcsolatban.  

 
Kenessey Zoltán: Egyetért alelnök asszonnyal abban, hogy a SB-TIM Kft.-nek vannak referencia 
munkái. A cég árajánlatában 20.000 Ft összegben határozza meg a kastélyépület ereszcsatornájának  
megtisztítását. Kérdése, hogy a 20.000 Ft a teljes ereszcsatorna takarítását tartalmazza vagy a 
folyóméterenkénti árát jelöli. A Városi Közlekedési Vállalatozási Kft. árajánlatát jobbnak találja. 
Hozzáteszi a iskola udvarán található fák közül 3 db kivétele elengedhetetlen.  
 
Szabó Csaba:  Az elnök kérdése, hogy az SB-TIM Kft. vállalja-e a gallyak elszállítását? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A vállalkozó vállalja a keletkezett hulladék elszállítását.  

 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a 3 db fa műszeres vizsgálata szükséges-e? 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A műszeres fadiagnosztikai vizsgálattal kapcsolatban Kopász Sándor 
tud többet mondani. A vizsgálat a későbbiek során is elvégezhető. A fakivágások júliusban is 
elvégezhető. A gallyazással azonban a nedvkeringés beindulása miatt nem lehet tovább várni. A fák 
tetejének levágását nem javasolja.  

 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy Debreceni Péter erdőmérnök sem javasolja a fák tetejének levágását. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy Debreceni Péter is ezen az állásponton van. 
Hozzáteszi az e fajta csonkolás helyett inkább a fa kivágását javasolja, melyet visszaültetéssel 
pótolnának. 

 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy az iskola igazgatója szeretné, ha a fák le lennének csonkolva. A 3 db 
fát, ami kivágásra lett ítélve egyelőre nem nyúlunk. A forfa melletti fákat is rendbe kell hozni. Az 
iskola főépülete melletti 1 db nyárfát  ki kell vágni, valamint az iskola területén álló összes fát 
rendbe kell tenni. 

 
Kenessey Zoltán: Elmondja, hogy arra a fára is műszeres fadiagnosztikai vizsgálatot kellene kérni. 
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Szabó Csaba:  Egyetért abban, hogy a műszeres fadiagnosztikai vizsgálatot meg kell kérni erre a 
vára. A főépület lapos tetejére rálóg a fa ága, ezért a gallyazása mindenképpen szükséges.   

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az épület melletti fa egy korai juhar, ami úgy lett beépítve, hogy az 
ne zavarja az épületet. Kivágásra egy nyárfa, egy diófa és még egy fa kivágása szükséges.  

 
Szabó Csaba: Véleménye szerint azt az ágat, ami rálóg az épületre mindenféle képen le kell vágni. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az említett fával kapcsolatos munkálatok díja is szerepel az 
árajánlatokban.   

 
Kopász Sándor: A műszeres favizsgálat elvégzéshez kérte az Anavim Kft. árajánlatát. A céggel a 
bizottsági ülésig nem sikerült felvenni a kapcsolatot. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy a gallyazást most kell elvégezni, a fakivágást 
azonban bármikor el lehet végezni. Balesetveszélyre hivatkozva a fakivágással a nyári szünetig 
várni lehet.  

 
Kenessey Zoltán: Egyetért az elnökkel, szerinte sem okoz problémát, ha a műszeres vizsgálat  
elvégzése csúszik, azonban a gallyazás határidőt meg kell szabni.  

 
Szabó Csaba: A gallyazási munka elvégzésének határidejét javasolja 2010. április 10-ig 
meghatározni. 
 
Kenessey Zoltán: Javasolja, hogy a balesetveszély elkerülése végett szombaton, illetve vasárnap  
legyen elvégezve a gallyazás.  

  
Szabó Csaba: Nem tartja fontosnak a hétvégi napok megjelölését a munka elvégzésére. A gallyazás 
lezárt területen belül fog zajlani, ahová a gyerekek nem tudnak bemenni, valamint az igazgatónő 
értesíteni fogja a gyerekeket, hogy az udvaron mely területekre nem lehet megközelíteni a gallyazás 
miatt. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az SB-TIM Kft. vállalj, hogy a kastély épület csatornáját ingyen 
kitakarítja. 

 
Balogh György: Továbbra is a Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. megbízását javasolja. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az SB-TIM Kft. munkáit ismeri és jól dolgozik. A kiserdő védett 
platánsorának gallyazását a Kft. intézte, jól dolgoztak. A Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. 
munkáját nem ismeri.   

 
Szabó Csaba: Az elnök javasolja, hogy mivel a bizottság tagjai eltérő állásponton vannak a két 
vállalkozó között legyen megosztva az ellátandó munka. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem tartja megfelelőnek a két cég közötti munkamegosztást. 
Beleegyezik a Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. árajánlatának elfogadásába, azzal  a feltétellel, 
ha előtte beszélhet a cég egyik emberével a gallyazási munkák elvégzéséről.   

 
Balogh György: Véleménye szerint a cég jól dolgozna, hiszen ha nem fele meg a munkája nem kap 
több megbízást. A Németh L. iskola fáinak gallyazása egyfajta referencia munkaként szolgálhatna a 
bizottság számára.    
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Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy van-e már a cégnek referencia munkája? 
 

Balogh György: Elmondja, hogy igen van és a kft. jól dolgozik. A nyári vihar után sok fát gallyazni 
kellett, mert az ágai veszélyeztették a villanyvezetékeket. Az ELMŰ ugyan elvégezte a 
munkálatokat, de nem megfelelően, a Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. javította ki  a nem 
megfelelően elvégzett gallyazást.  

 
 

Határozati javaslat:  
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a Városi Közlekedési 
Vállalkozási Kft.-t a Németh L. iskola területén a gallyazási munkák elvégzésével a benyújtott 
árajánlat alapján. 
 
Szavazati arány: - 2 -  igen, - 1 - tartózkodás, - 1 - nem szavazattal a bizottság nem fogadta el a 
határozati javaslatot. 

 
 

Határozati javaslat:   
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza az SB-TIM Kft.-t a Németh L. 
iskola területén a gallyazási munkák elvégzésével a benyújtott árajánlat alapján.  

 
Szavazati arány: - 2 – igen, - 2 – nem szavazattal a bizottság nem fogadta el a határozati javaslatot. 

 
 

dr. Mödlingerné Kovács Éva: valakivel tud beszélni, és az valóban ért hozzá, akkor lehet. Mit 
csinálnának a fával. Mivel kezelné le a fát. Amíg nem tudjuk miről beszélünk.  

 
 

Az 1. napirendi pont tárgyalását a bizottság tovább tárgyalja a 2. napirendi pont tárgyalása után.  
 

 
 

2 napirendi pont: Göd Város zöldfelület kezelési tervének és térinformatikai adatbázisának 
elkészítése 

 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy Debreceni Péterrel folyamatosan tárgyal a zöldfelület kezelési terv 
elkészítését illetően. dr. Pintér György PekB elnökével tárgyalt a  környezetvédelmi keret 
felemelésével kapcsolatban, ugyanis a zöldfelület kezelési tervet ebből a keretből fedeznénk.  Az 
egész város zöldfelület kezelési tervének elkészítése 5 millió Ft-ba kerülne. Ekkora összeget 
jelenleg a város nem tud kifizetni. Az adatbázis kiépítése szép lassan elindul. Debreceni Péter 
árajánlata alapján 1.200.000 Ft + Áfa áron vállalja Göd város zöldfelület kezelési tervének és 
térinformatikai adatbázisának elkészítését. A felmérés jelenleg Göd város 1/3 részét fedi le.  

 
Kenessey Zoltán: Elmondja, hogy Debreceni Péter eddig is nagyon sok munkát végzett az 
önkormányzatnak.  

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: támogatja. Ez az ár már a kiadásokat sem fedezi. Azonnal le kell rá 
csapni. Szakáts kert felmérés, iskola udvar felmérése.  
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    25/2010.(III.29.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a Zöldtár Kft. árajánlatában 
szereplő Göd város zöldfelület kezelési tervének és térinformatika adatbázisának elkészítését a 
város 1/3 részének lefedésével.  
A felmérés a Pesti út és a Duna közötti területre vonatkozóan került kidolgozásra. 
A Környezetvédelmi Bizottság kéri a hivatalt, hogy az elkészült adatbázis alkalmazása épüljön be a 
hivatali munka mindennapi folyamatába. 
A munka vállalási díja: 1.200.000 Ft + Áfa 
Fedezete: Környezetvédelmi Keret 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  

 
 

A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy nem szükséges-e az egész területre a zöldfelület kezelési terv 
elkészítése. 
 
Szabó Csaba: Göd teljes területének felmérése el lesz végezve, azonban egyszerre nem tudja a város 
elvégeztetni. Amennyiben elkészül a zöldfelület kezelési terv a város 1/3 része és az megfelelően 
fog működni. Ez esetben reméljünk, hogy tovább fog haladni.  
 
Kenessey Zoltán: Véleménye szerint folyamatában kell csinálni a tervet, máskülönben nem lesz jó. 
 
 
1. napirendi pontra visszatérve:  
 
Balogh György: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Városi Közlekedési Vállalkozási Kft. 
ügyvezetőjével telefon történő egyeztetés után visszavonta ajánlatát.   
 
Kenessey Zoltán: Nem tartja korrekt dolognak, hogy a cég visszavonta ajánlatát.   
 
Szabó Csaba elnök a Városi Közlekedési Vállalkozó Kft. visszalépése következtében újra 
szavazásra bocsájtja a SB-TIM Kft. árajánlatának elfogadását.  
  
 
Határozat javaslat:  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza az SB-TIM Kft.-t a Németh L. 
Általános Iskola területén a gallyazási munkák elvégzésével a benyújtott árajánlat alapján.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kopász Sándor 
 
Szavazati arány: - 2 - igen, - 2 - tartózkodás szavazattal a bizottság nem fogadta el a határozati 
javaslatot. 
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Balogh György elhagyja az üléstermet.  
 
Szabó Csaba: Ismételten szavazásra teszi fel az SB-TIM Kft. árajánlatát.  
 
 
    26/2010.(III.29.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza az SB-TIM Kft.-t a Németh L. 
Általános Iskola területén a gallyazási munkák elvégzésével a benyújtott árajánlatban szereplő 
570.000 Ft munkavállalási díjért.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kopász Sándor 
 
 
Szavazati arány: - 2 – igen,  -1 – tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.    
  
 
 
3. napirendi pont: Debreceni Péter erdőmérnök munkadíjának elszámolása 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy Debreceni Péter erdőmérnök a bizottság munkáját 
nagyban segíti, ezért semmilyen munkadíjat nem fizet részére az önkormányzat. A Szakáts-kerttel 
kapcsolatban is segítette az önkormányzat munkáját, valamint a Németh L. iskola gallyazási 
ügyében is segítette a bizottság munkáját. Alelnök asszony kéri a bizottságot, hogy Debreceni Péter 
erdőmérnök részére nettó 50.000 Ft-ot fizessen ki a szakértői munkájának díjazásáért.   
 
 
Balogh György visszajött. 
 
 
    27/2010.(III.29.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság Debreceni Péter erdőmérnök munkájának 
elismeréséért nettó 50.000 Ft-ot a környezetvédelmi bizottság keretéből kifizet.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
4. napirendi pont: Egyebek  
 
 I.  Felsőgödi nádas ( IV. Béla kir. u. végén) helyzete: 
 
Kenessey Zoltán: Elmondja, hogy a nádast minden évben valakik felgyújtják  A nádas területe 
magánkézben van, azonban nincs kezelve, ápolva. Véleménye szerint magától nem gyullad ki a 
nádas. Hozzáteszi nemrégiben az  Ilka u.-ban lévő egyik faház hatós része is meggyulladt a  nádas 
felgyújtásnak következtében.    
 
Szabó Csaba: Az elnök szerint tábla kihelyezése lenne szükséges. 
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Kenessey Zoltán: Szerinte a tulajdonost kellene felszólítani, hogy tartsa rendben a nádas területét. 
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy hatóságilag a tulajt fel lehet e szólítani?  
 
Kopász Sándor: Kinek a tulajdonában a terület és pontosan hol van a terület? Meg kell nézni, hogy 
nem természetvédelmi terület-e? Abban az esetben, ha magántulajdonban van a terület, vagy esetleg 
természetvédelmi terület a jegyzőnek nincs határköre.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A terület rendben tartásához kezelési tervet kell készíteni. A tavaszi 
égetés nem megfelelő megoldás, ugyanis se nem állatbarát, se nem növénybarát megoldás. A 
kaszálás lenne a  megfelelő módja a nád rendben tartásának. A rendőségnek ki kell nyomoznia az 
ilyen eseteket, valamint feljelentést is kell tenniük. Természetvédelmi terület jelenleg, ezért kezelési 
tervet kellene készíteni. A későbbiekben jó lenne azonban önkormányzati területbe vonni. Javasolja  
Debreceni Péter erdőmérnök felkérését a kezelési terv elkészítésére a meglévő állapot lapján. 
Hozzáteszi a Kékperjés Láprétre ugyancsak kezelési terve elkészítését javasolja.  
 
Szabó Csaba: Javasolja a bizottságnak, hogy a következő ülés anyagában szerepeljen a felsőgödi 
nádas (IV. Béla kir. u végén), valamint a Kékperjés Láprét kezelési tervének elkészítése.  
 
 
 II. Városi Takarítás Nap szakmai beszámolója: 
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy nagyon jól sikerült a városi takarítási nap. A lakosság örült annak, 
hogy ismét megszervezésre került a takarítása nap, azonban ennek ellenére nagyon kevesen vettek 
részt az akcióban. Számszerűen a lakosság 1%-t  sem érte el a részvételi arány. A következő ülésen 
beterjesztésre kerül a takarítási nap pénzügyi beszámolója. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint is nagyon jól sikerült a rendezvény. Elnök úr által 
elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a hivatal is részt vette a takarításban. A hivatal a főút mellett a 
Duna utcán, valamint a József A. u. szedett szemetet. 
 
Szabó Csaba: Hozzáteszi valóban március 25 –én a hivatal is takarított a városban. Sok dolgozó  
vett részt az akcióban, jó kedvvel csinálták.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szerencsére a Nemeskéri Kiserdőben sokkal kevesebb a szemét, mint 
az eddigi években. 
 
Szabó Csaba: Az Ovit felé nagyon sok a szemét. Azon a területen most nem végeztek takarítást A 
közeljövőben szeretne a területen szemetet szedni, illetve amennyiben kedvező pályázati 
lehetőséget talál év közbe is megtartható lenne az akció. Az elnök felé két civil szervezet jelezte, 
hogy szemetet szeretne szedni más-más időpontokban. Az egyik szervezet az Alba-kertben szeretne 
takarítana és ehhez kérik a segítséget. A bizottság konténert fog kihelyezni a számukra. A másik 
civil szervezet az Ilka patakot szeretné kitakarítani.  
 
Wassné Jakab Júlia: Az Oázis lakópark háta mögött lévő területen fekete zsákok voltak lerakva.   
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy a közmunkások szedtek szemetet és oda rakták le a zsákokat. Sajnos 
a zsákokat nem szállították el időben és a szél széthordta a szemetet ismételten. 
 
V. Pálfai Kinga: Elnök úrnak elmondja, hogy április 3.- 5. szintén egy civil szervezet szemétszedést 
vállal, a szervezet konténer kihelyezését kéri.  



45 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint májustól már nem kellene a patak takarítását 
elvégezni, ezért szeretné tudni a pontos dátumot.  
 
Szabó Csaba: Jó ötletnek tarja az ilka patak kitakarítását.  
 
 
 III. Kossuth tér rendezése (334 hrsz.)  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Képviselő-testület legutóbbi ülésén, hogy a Kossuth téren védendő 
idős fasor található. Elmondja, hogy a Kossuth téren nem található idős, védendő fasor.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Főépítész asszony elmondja, hogy a Pesti út melletti járdán van egy fasor, 
azonban az önálló helyrajzi számmal rendelkezik Ennek a területnek nincs köze a Kossuth térhez.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Hozzáteszi a Kossuth tér bejárása során meg lett határozva, hogy 
mely fákat kell kivenni, nem környezetrongálásról van szó, hanem nívósításról. 
 
 
    28/2010.(III.29.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága szerint a Kossuth tér sem környezet- 
sem természetvédelmi szempontból nem kiemelt szerepű, nem érzékeny terület, ezért 
Városrendezési Hatástanulmány készítése a rendezéséhez nem szükséges.  
A HÉSZ 2-es számú függeléke, a bizottság állásfoglalása szerint oly módon értelmezendő, hogy 
amennyiben az ott szereplő fasorok nem szerepelnek az önkormányzat helyi természetvédelmi 
rendeletében, oly módon védettek, hogy teljesül rájuk a 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet 2. § 
(3) bekezdése”.(A közutak melletti fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő 
telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, amennyiben annak környezeti 
feltételei adottak.)   
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 

A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 IV. Kossuth Lajos u. lejárónál két darab fa csonkolása: 
 
Bertáné tarjányi Judit: A bemutatott képeken jól látható hogy a Duna-parton 2 db fát  nem 
szakszerűen csonkolnak, engedély nélkül. A fák ágait levágják, csonkolják. A terület 
Önkormányzati tulajdonban van.  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy van-e a területen tábla kihelyezve, mely tájékoztatja az embereket, 
hogy önkormányzati terület, valamint a környezet rongálása tilos.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A területen ideiglenes tábla van kihelyezve, fix tábla kihelyezését nem is 
javasolja a lopás veszélyének fennállása miatt. Hozzáteszi a Közterület-felügyelet emberei nem 
fogják tudni rajtakapni az embereket a rongáláson.  
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Szabó Csaba: Semmilyen eszköz nincs az önkormányzat kezében, amivel meg lehetne akadályozni 
a rongálásokat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy az önkormányzat vágassa vissza szakemberekkel, 
szakszerűen a fákat. 
 
Kenessey Zoltán: A két fának elmondása szerint komoly eszmei értéke van. Mindenféle képen 
büntetést kellene kiszabni az illetőre, aki a rongálást végrehajtja. Szankció kiszabását javasolja.  
 
 
    29/2010.(III.29.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Lakókert' 97 Bt., hogy a Kossuth 
L. u. lejáratánál lévő két darab fa szakszerű csonkolását végezze el.  
Fedezete:  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor körny. ea. 
  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
                          Kádár Benigna                                               Szabó Csaba 
                                  jkv.                                                               elnök 
                       


