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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülése, 2010. 
április 19-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 - 3 - bizottsági tag jelen van.  Az elnök elmondja, hogy két tag késéssel 
fog érkezni.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.  
 
Az Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri: 

  
− Kenessey Zoltán: Deák F. u. 33. sz. alatti fák kivágása 
− dr. Mödlingerné Kovács Éva: Duna-parti sétányépítés és fakárosítás, Penny Market mögötti 
 kis utca  

 
Szabó Csaba elnök kéri, hogy a 2. napirendi pontot, illetve a 13. napirendi pontot a bizottság vegye 
le napirendről és a soron következő ülésen tárgyalja.  
 
Wassné Jakab Júlia kéri a bizottságot, hogy napirendi pontjait a bizottság vegye előre.  
 
Szabó Csaba kéri továbbá a bizottságot, hogy a 050-es tábla szabályozása című napirendi pont miatt  
megjelent vendégekre tekintettel az 5. napirendi pontot, 1. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.  
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 
 1. Városi Takarítási Nap pénzügyi beszámolója                                     6. napirendi pontként tárgyalva                              
     Előterjesztő: Szabó Csaba elnök                               
 
 2. Kezelési terv készítése a felsőgödi nádasra                                           napirendről levéve                
    (IV. Béla kir. u. végén), valamint a Kékperjés Láprétre 
     Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

 
 3. Szakáts-kert hasznosítása                                                           7. napirendi pontként tárgyalva                   
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás Vfb elnök,Bertáné Tarjányi Judit főép.          
  
 4. Esentico Kft. Városrendezési Hatástanulmány              8. napirendi pontként tárgyalva                              
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  

 
 5. 050-es tábla szabályozása                            1. napirendi pontként tárgyalva                               
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
  
 6. Kossuth tér (tájékoztatás)                                    9. napirendi pontként tárgyalva 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit      
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  7. Tájékoztatás a Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium                10. napirendi pontként tárgyalva         
      építészeti pályázaton elért eredményéről                         

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

  8. Árajánlat a Kossuth u. végénél található nyárfák megújítására                  2. napirendi pontként tárgyalva                
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea. 
 

  9.  Tájékoztatás a Kossuth u. végénél történt gyújtogatásról                         2. napirendi pontként tárgyalva                 
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea.   
 

  10. Újraépített BMX -pálya bemutatása                                                        3. napirendi pontként tárgyalva                    
  Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea.  
 

  11. Önkormányzati területen lévő vadgesztenyefák               4.napirendi pontként tárgyalva               
 aknázómoly elleni védekezési lehetőségei        
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea.                            
  

  12. Árajánlat a Németh László Általános Iskola                       5. napirendi pontként tárgyalva                        
  kijelölt fáinak fadiagnosztikai vizsgálatára 
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea.  
                        

  13. 6 db nyírfa ifjító vágása Rozmaring u. 37. sz. ingatlan előtt                     napirendről levéve  
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea. 
     

  14. Madarak és Fák Napja rendezvény támogatása                             11. napirendi pontként tárgyalva              
  Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
                

  15. Panasz bejelentés                                  12.  napirendi pontként tárgyalva                           
        Előterjesztő: Detre László 
 
  16. Egyebek 
 

1) Göd, Deák F u. 33. sz alatti fák kivágása 
 Előterjesztő: Kenessey Zoltán 
 

2) Duna-parti sétányépítés és fakárosítás 
 Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 

3) Penny Market mögötti kis utca helyzete 
             Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva 
 
      4)   Duna-part helyzete - tájékoztatás 
             Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta, a fent megnevezett módosításokkal a 
napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
1. napirendi pont: 050-es tábla szabályozása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a  terület tulajdonosai kérelmet 
nyújtottak be, annak érdekében hogy területeiket belterületbe vonják. Kérelmüket a Szabályozási 
terv elfogadása előtt nyújtották be, ami célszerűtlen mert így adófizetési kötelezettséggel jár. A 
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Szabályozási tervet az akkori testület nem fogadta el. A tulajdonosok ügyvéd segítségét kérték.  A 
földhivatal a belterületben vonáshoz szükséges rendelet csatolására szólította fel a tulajdonosokat 
képviselő ügyvédet. A földhivatali határozatot megfellebbezte, majd a fellebbezést megnyerte. A 
tulajdonosok nagy része ekkor szembesült az adófizetési kötelezettségéről. A kisebb telkek 
tulajdonosai fizetik az adót. A két nagy telekkel rendelkező tulaj nem, mivel telkük meghaladja az 1 
hektárt, így az belterületi szántónak minősül, amelyre mentes az adófizetési kötelezettségektől.  A 
kisebb telkek tulajdonosai is szerettek volna 1 hektárt meghaladó telkeket kialakítani, de az 
időközben életbe lépet HÉSZ  előírásaiba ütközött. A HÉSZ szerinti telekalakításra lehetőség lenne, 
azonban ebben a két nagy telektulajdonos ellenérdekelt, mivel így az ő telkük is az adófizetés 
kötelezettsége alá esne. A VfB korábbi határozatában megszavazta az erődsáv kialakítását a 
területen. A tulajdonosok a belterület visszavonását nem akarják. A lakók az erdősáv 
megszüntetését, valamint a Nemeskéri út keskenyebbé tételét kérik. Az út keskenyebbé tétele 
szakmailag nem indokolható, azonban egyírányusítható. Új Szabályozási tervet készítését javasolja,  
amihez a HÉSZ módosítása szükséges. Az önkormányzat a közeljövőben tervezi a HÉSZ 
módosítását más okok miatt. Elmondja, hogy a HÉSZ módosításának ideje megközelítőleg 1 év és 
megközelítőleg 1 millió Ft-be kerül.   
Az előterjesztésben szereplő kérdésekre szeretne választ kapni.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a hivatal által kirótt adó ütközik a HÉSZ előírásaival? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A telekosztás ütközik a HÉSZ előírásaival.  
 
Kenessey Zoltán: A telektulajdonosok nagy  része a belterületbe vonás után szembesült az 
adófizetésről. A két nagy tulajdonos pedig ellenérdekelt a HÉSZ módosításában. ezért  nincs 
egyetértés. Kérdése, hogy a két nagyon telektulajdonos tudott róla, hogy az adók vonatkoznak 
rájuk. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A két nagy telektulajdonosra nem vonatkozik az adófizetés kötelezettsége, 
mivel az 1 hektárt meghaladó területük belterületi szántó besorolásba került, ami alapján 
mentesültek az adó fizetése alól.  
 
Detre László bizottsági tag megérkezett. 
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy országos törvény szabályozza? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, a  törvény erre lehetőséget ad, amivel a tulajdonosok éltek.  
 
Kenessey Zoltán: Új szabályzat létrehozását javasolja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Sajnos erre nincs lehetőség. Jogilag tisztázatlan a helyzet. A Szabályozási 
terven belüli új megosztás lenne a megoldás, ezt azonban a két nagy telektulajdonos nem támogatja. 
A TSZT -ben a terület gazdasági besorolást kapott. A telkeket kellene kiosztani.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: ügyrendit kér.  
 
Balázsiné Szilvási Zsuzsanna: Az ingatlant szeretnék hasznosítani. Elmondja, hogy adófizetési 
kötelezettség terheli jelenleg a telektulajdonosokat. Nem tartja igazságosnak, olyan telek utáni adó 
fizetését, amelyen 30 méter erdősáv ás 22 méter út  szeli át. Olyan megoldást szeretne, ami alapján 
hasznosítani lehetne a telküket. A bizottság segítségét ebben kéri.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kérdése, hogy a tulajdonosok hajlandóak- e beszállni a Szabályozási Terv 
módosításában. 
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Balázsiné Szilvási Zsuzsanna: A kis tulajdonosok közül az egyik tulajdonos. Hasznosítható 
ingatlant szeretnének. Adófizetési kötelezettség terheli őket. A probléma, hogy olyan teke után kell 
fizetni, amit nem tudnak hasznosítani. Nem lehet eladni, művelni, sem, építkezni rá. Olyan 
szabályozás alá essen ami alapján értékesíteni lehetne, vagy más módon hasznosítani. Ebben kéri a 
bizottság segítségét.  
 
Bertáné: kérdése, hogy a Szabályozási terv módosításával járó anyagi költségekben hajlandóak e. 
beszállni a költségek fizetésébe? 
 
Balázsiné Szilvási Zsuzsanna: Nem érzi felróhatónak, hogy a Szabályozási Terv módosításának 
költségeiben való részvételt.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a Szabályozási terv megváltoztatását és változtatási tilalom 
elrendelését. A változtatási tilalom elrendelésével a telektulajdonosok mentesülnek a  adófizetési 
kötelezettség alól, sajnos ez nem visszamenőleges hatályú. 
 
Deák József: Szintén az egyik kis telek tulajdonosa. A 21/2006(V.06.) a belterületbe vonást 
támogatta az önkormányzat. A lakók ügy tudták  lakóházak építésre alkalmas területet kaptak a 
belterületbevonás eredményeként. Amikor azonban a HÉSZ módosítására került sor a 
Városfejlesztési Bizottság javasolta, hogy a területre 30 méter erdősáv kerüljön felvezetésre az úttal 
párhuzamosan. A bizottság elfogadta. A tulajdonosok erről a döntésről nem értesültek. A 
tulajdonosok továbbra is úgy tudták, hogy lakóházak kialakítására alkalmas terület van a 
birtokukba, melyet értékesíteni tudnak.  
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy az ügy érint jogi, pénzügyi és városfejlesztési kérdéseket. A bizottság 
ebben az ügyben, mivel nem hozzáértő nem tud helyesen dönteni. Javasolj, hogy a szakbizottságok 
döntése után kerüljön ismét napirendre az ügy, amiben a környezetvédelmi bizottságot ráeső 
részében dönt.   
 
Detre László: Kérdése, hogy a tulajdonosok már 2006. májusában már hivatalosan is birtokba 
kerültek, teljesen rendezett volt az ügy? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy 2006-ban a HÉSZ még nem lépett hatályba. 
 
Balogh György bizottsági tag megérkezett.  
 
Detre László: A Településszerkezeti Terv volt akkor az irányadó, amelyben a telektulajdonosok 
területe, mint leendő építési telek szerepelt. Ezek után elkészült a Helyi Építési Szabályzat, amely 
ezt a besorolást felülírta.  
 
Deák József: Igen, a telektulajdonosok részben elkészíttették a Helyi Építési Szabályzatot egy 
tervező céggel, mellyel az önkormányzat szerződést kötött. A telektulajdonosok, mint 
finanszírozottak szerepeltek a megkötött szerződésben.   
 
Detre László: Az új szabályzat készítésénél a tulajdonokat nem értesítették ki, hogy a HÉSZ -ben 
változások várhatóak. Kérdése, hogy hogyan lehetséges 30 méteres erdősáv bejegyeztetés? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a HÉSZ módosításáról egyetlen tulajdonos sem lett 
kiértesítve. A VfB bizottság megszavazta az erdősáv bejegyeztetését. 2006. -ban az önkormányzat 
valóban követett el hibákat, ezt követően pedig a lakok követtek el hibákat.  
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Szabó Csaba: Véleménye szerint az erdősáv kérdése az egyedüli kérdés, amelyben a bizottság 
kompetens.  
 
Balázsiné Szilvási Zsuzsanna: Az erdősáv megjelölése a területen egy jövőbeni erdősítést fog 
eredményezni.  
 
Szabó Csaba: Az erdő betelepítésével a tulajdonosoknak nem lesz lehetőségük építkezni. 
 
Balázsiné Szilvási Zsuzsanna: A telek negyedét nem lehet hasznosítani, ellenben az adót fizetniük 
kell utána.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szegedi Sándor alpolgármester megígérte, hogy meg fog egyezni az 
érintett tulajdonosokkal. A VfB határozatát a bizottság nem vonhatja vissza. Javasolja  a határozat 
semmissé nyilvánítását.   
 
Deák Ferenc: Elmondja, hogy lakótelep kialakításánál nem okozna problémát az erdősáv. Most 
azonban a terület gazdasági besorolás alatt szerepel.  
 
dr. Mödlinegné Kovács Éva: Javasolja, hogy az ügyet a VfB tisztázza.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a HÉSZ magánterületéről rendelkezik. A HÉSZ 
módosításához, megváltoztatásához a lakók belegyezése nem kell. Kéri a bizottságot, hogy döntsön 
az erdősáv kivételéről, a  Nemeskéri út 16 méterre való szélességéről, valamint az út 
egyírányúsításáról. Az önkormányzat az eddig felhalmozott adót ne törölje.  
 
Kenessey Zoltán: Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság döntése után döntsön a bizottság. 
 
Szabó Csaba: Javasolj, hogy a bizottság döntsön ebben a kérdéskörben.  
 
 
        32/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Városfejlesztési Bizottságnak, 
hogy vonja vissza határozatát az erdősávra vonatkozóan. A bizottság a területre Szabályozási terv 
elkészítését javasolja, valamint változtatási tilalom elrendelését.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavaztat elfogadta a határozatot.  
 
 
2. napirendi pont: Árajánlat a Kossuth u. végénél tálalható nyárfák megújítására 
 
Wassné Jakab Júlia: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az üggyel kapcsolatban helyszíni 
bejárást folytatott le. A helyzet azóta sajnos változatlan. Valószínűsíthető, hogy az ott lakó gyújtotta 
fel a területet. A rongálás következménye a támfal csúszása lehet.  
 
Szabó Csaba: Barbola József Közterület-felügyelet munkatársát kérdezi, hogy ismeretes-e előtte a  
rongálásokat végző személy? 
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Barbola József: Rész vett a helyszíni bejáráson. A rongálásokért felelős személyt nem ismeri, 
tanúkutatást végeztek a területen az esetleges szemtanúk felkutatása végett. Valószínűleg az ott lakó 
végezte a rongálásokat, de bizonyítani nem tudja.   
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy ismeretlen tettes elleni feljelentés esetében mi az eljárási mód?  
 
Barbola József: Ismeretlen tettes elleni feljelentést csak a rendőrség felé lehet benyújtani, nem tartja 
valószínűnek, hogy előrelépés születik az ügyben. Javasolja a terület fokozott figyelését. Éjszaka a 
terület figyelésében a polgárőrség is segítséget nyújthat.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A területen végzett kár kb. 10 milliós nagyságrendű. A megrongált fa  
alatt nincs talaj. A föld lecsúszásával a Duna-parti sétány is veszélybe kerülhet. Javasolja 
növénytelepítés elvégzését, mert a növények megfogják a talajt, így megelőzhető a talaj lecsúszása.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja az ott lakó behívását. A fák csonkolását nyilvánvalóan a Dunára 
való kilátása miatt követte el. A Városszépítő Egyesület a területen a tavalyi év folyamán fákat 
telepített. Javasolja az ismeretlen tettes elleni feljelentést.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A terület nem tartozik a Natura 2000 területek közé. A terület a Duna 
és ártere területek közé tartozik.   
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy milyen büntetést lehet kiszabni a rongálás miatt, valamint, hogy nem 
tartozik-e a terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park részébe? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Pontosan nem tudja megmondani.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A területre vonatkozóan kezelési tervet kell készíteni, amihez 
rendeletet kell készíteni.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy az állapotfelmérést és a kezelési tervet Debreceni Péter készítse el. 
Javasolja, hogy a bizottság bízza meg a környezetvédelmi előadót, hogy környezetkárósítás címén 
tegyen a rendőrségen ismeretlen tettes ellen feljelentéssel. 
 
Detre László: Nem javasolja a lakó meghívását. Azonnali hatályú feljelentést javasolja.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy az illető már több alkalommal vett részt a 
Városfejlesztési Bizottság ülésén. Az úr visszautasító magatartást tanúsít, észérvekkel nem 
meggyőzhető.   
 
Kenessey Zoltán: Az illető kb. 10 millió forintos kárt okozott tevékenységével az önkormányzat és 
a természetnek egyaránt. A rongálás miatti esetleges földcsuszamlás balesetveszélyes. A területet 
rövid időn belül helyre kell állítani. A rekultivációt végre kell hajtani.  
 
Wassné Jakab Júlia: A bizottság árajánlatok bekéréséről határozott a 2 db nyárfára ügyében. 
Kérdése, hogy megtörténjen-e a nyárfák alpin technológiával végzett vágása és sebkezelése? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint a fákat a jelenlegi állapotukban kell hagyni. A 
partfal egész része átalakításra szorul.   
 
Szabó Csaba: Az elnök támogatja a javaslatot.   
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          33/2010.(IV.19.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a Kossuth u. végénél 
található nyárfák rongálásnak ügyében ismeretlen tettes ellen feljelentést tegyen a rendőrségen.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
3. napirendi pont: Újraépített BMX -pálya bemutatása 
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a Duna-parton újraépített BMX -pálya kapcsán is történt 
helyszíni bejárás. A pálya újraépítése természet károsításán kívül balesetveszélyes is. A pálya a 
mentő számára megközelíthetetlen terület. A pályán felnőtt felügyelet nincs. A tavalyi évben a 
Duna-parti területet a Piarista Szakiskola diákjai segítségével hozták rendbe. Javasolja, hogy 
valamiféle ellenszolgáltatás ellenében újból kérje meg a bizottság a Piarista Szakiskola segítségét a 
hely rendbehozásának érdekében.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a kapcsolatot Varga  József 
igazgatóhelyettes úrral. A kapcsolatunkra való tekintettel valószínűleg a Piarista Szakiskola el fogja 
vállalni a  feladatot.  A Duna vize sajnos nem tudja elmosni a dombokat.  
 
Detre László: Kérdése, hogy a Duna ártér az önkormányzat tulajdonában van? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Duna és környéke állami tulajdonban van, azonban az 
önkormányzat a terület kezelője. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A piaristák sokat dolgoztak a BMX -pálya eltüntetésében.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy hogyan lehetne végérvényesen megoldani a BMX -pálya kérdését.  
A pálya már egy alkalommal elbontásra került, de a gyerekek újból megcsinálták. A pálya rendkívül 
balesetveszélyes. Kérdése, hogy ki a felelős, abban az esetben, ha valami baleset történik a 
területen? Véleménye szerint a felelős az önkormányzat lesz. 
 
Szabó Csaba: A felsőgödi kézilabdapálya területén bejárás történt. A korábbi bizottsági üléseken is 
szó volt róla, hogy ott kerül kialakításra a gyerekeknek a BMX -pálya. A terület megfelelő hozzá.  
Elmondja, hogy a gyerekek fejében meg sem fordul, hogy milyen balesetveszélyes és 
természetkárosító tevékenységet végeznek a Duna-parton létrehozott illegális pályán. A jelenlegi 
állapot megszüntetése a cél. Mindenképpen beszélni kell a fiatalokkal, ezért kéri a bizottság tagjait, 
hogy ha találkoznak a biciklistákkal beszéljenek velük és mondják el nekik, hogy szabályos 
területen is űzhetik az általuk választott sportot.    
 
Detre László: Véleménye szerint, ha  a tulajdonos szerint az önkormányzat felelős a területér, akkor 
a terület tulajdonjogát az önkormányzatnak meg kellene kérnie, valamint a felelősségi jogokat is 
tisztázni kell.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A terület helyrajzi száma: 02 , ami maga a Duna. Az önkormányzat 
felelőssége fennáll.  
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Szabó Csaba: Kérdése, hogy hány évesek kb. a gyerekek? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tizenéves gyerekekről van szó. 
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy mikor lesz a Piarista iskolának valamilyen rendezvényük? Javasolja, 
hogy a bizottság támogassa a Piarista Szakiskola egyik rendezvényét, annak fejében, hogy a Duna-
parti illegális BMX -pályát ismételten megszüntetik.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az iskola a környezetvédelemért tett munkájáért is támogatható, valamit  
céltámogatást is kaphatna az iskola. 
 
Szabó Csaba: A bizottság a város összes oktatási intézménye számára pályázatot hirdetett, melyre a 
bizottság saját keretéből 300.000 Ft biztosít. Kéri, hogy a következő ülésen kerüljön napirendre a 
oktatási intézmények pályázata.  
 
Wassné Jakab Júlia: Javasolja, hogy a Piarista iskola diákjai tegyék rendbe a területet. Javasolja 
továbbá, hogy a polgárőrök és a közteresek napközben ellenőrizzék a Duna-parti területet.  
 
Barbola József: Elmondja, hogy a közteresek vállalják, hogy egy héten egyszer-kétszer ellenőrzik a 
a területet. 
 
Szabó Csaba: A közterület-felügyelet a zöldterületet megfelelően be tudnák járni, ha 
rendelkezésünkre állna egy motorkerékpár. Kérdése, hogy a bizottság tudná-e támogatni a 
közterület-felügyelet részére motorkerékpár vásárlását.  
 
Kenessey Zoltán: Mennyibe kerül a motorkerékpár? 
 
Szabó Csaba: 300.000 Ft-ba kerül.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elektromos motor vásárlását javasolja. 
 
Szabó Csaba: Olyan motorra van szüksége a Közterület-felügyelnek, amellyel mindenhol tud 
közlekedni.  
 
Barbola József: Elmondja, hogy egy motorra valóban szüksége lenne a felügyelőknek.   
 
Detre László: Véleménye szerint az illegális BMX -pályát nem éjszaka építik. A piarista iskola is 
ellenőrizheti a területet, ameddig a tanítási idő tart, probléma esetén szólnak a Közterület-
felügyelőknek.  
 
     34/2010 Határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Piarista Szakmunkásképző 
Iskolát, hogy az illegális BMX- pálya bontását, a terület eredeti állapotának visszaállítást végezze 
el. A Duna-parti terület helyreállításának fejében a bizottság 50.000 Ft-tal támogatja a Piarista 
Szakmunkásképző Iskola Majálisának megrendezését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környv. ea.   
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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4. napirendi pont: Önkormányzati területen lévő vadgesztenyefák aknázómoly elleni  
          védekezési lehetőségei 
 
Wassné Jakab Júlia: Az önkormányzathoz három árajánlat érkezett. A Hajdú – Konstrukció Kft. 
1000 Ft / fa+Áfa/alkalom áron végzi el a gesztenyefák komplex védelmét. Összesen: 300.000 Ft + 
Áfa áron végeznék el a gesztenyefák védelmét. Javasolja a SM Consulting Kft. árajánlatának 
elfogadását. Az árajánlat B verziója szerint a fák kétszeri permetezése szerepel, melynek teljes 
összege 360.000 Ft + Áfa. A cég fainjektálásos technológiával is dolgozik, ez a módszer jelentősen 
drágább, azonban egész évben megoldja a fák problémáját. Ez azt jelenti hogy az egész fa védhető. 
A fainjektálásos technika összköltsége 1 millió forint + áfa. Javasolja az SM Consulting Kft. 
árajánlatának B verzióját elfogadni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Előző évben a Hajdú- Konstrukció Kft. végezte a vadgesztenye fák 
permetezését. Nem javasolja a cég újbóli megbízását. Javasolja az SM Consulting Kft. B 
verziójának elfogadását.  
 
Kopász Sándor: A Hajdú-Konstrukció Kft. végezte az eddigi években a fák permetezését. A tavalyi 
évben fordult elő először, hogy valóban nem megfelelően lettek a fák kezelve.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy nincs-e gödi vállalkozó, aki el tudná végezni a gesztenyefák 
permetezését.  
 
Wassné Jakab Júlia: Gödön nincs olyan vállalkozó, aki ilyen téren jártas. A környéken elképzelhető, 
hogy lenne a feladatra alkalmas cég, azonban az SM Consulting Kft. jó referenciákkal rendelkezik.   
 
  
    35/2010.(IV.19.) sz. Kvb határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a vadgesztenyefák aknázómoly elleni 
kezelésére az SM Consulting Kft.-t bízza meg. Az árajánlatban szereplő  B) változatot fogadja el, 
miszerint a kezelés teljes költsége 360.000 Ft + Áfa.  
Fedezete: Környezetvédelmi Keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környv. ea.  
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
5. napirendi pont: Árajánlat a Németh L. Általános Iskola kijelölt fáinak fadiagnosztikai  
          vizsgálatára 
 
Wassné Jakab Júlia: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Németh L. Általános iskola  
területén lévő 3 db. fára megérkezett a műszeres fadiagnosztikai vizsgálat árajánlata. A Garden  
Faápoló Kft.-től érkezett árajánlatban a 3 db fa műszeres vizsgálatának összköltsége: 28.750 Ft.  
 
 
 
 
 
 



59 

    36/2010.(IV.19.) sz. Kvb határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a Garden Faápoló Kft. 
árajánlatát a Németh L. Általános Iskola  területén lévő 3 db fa műszeres vizsgálatának elvégzésére. 
A munkavállalási díj: bruttó 28.750 Ft.  
Fedezete: Környezetvédelmi Alap  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környv. ea.  
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
6. napirendi pont: Városi takarítási nap pénzügyi beszámolója: 
 
Szabó Csaba: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság az előző ülésen elfogadta a 
városi takarítási nap szakmai beszámolóját. Az Izola Egyesület az Alba -kertben végzett takarítást. 
A munkájukat, a Tesz segítségével konténer kihelyezésével segítettük. A konténer kihelyezésének 
költsége a bizottságot keretét terheli, a konténer elszállítás pedig a Teszt. Kérdése, hogy 5 
köbméteres konténer lerakási díja mennyiben kerül.  
 
dr. Hetényi Tamás: A szemét lerakási díja tonnánként 8.700 Ft. 
 
Szabó Csaba: Azt jelenti, hogy kb. 20.000 Ft a konténer költsége. Ennek alapján kb. 10.000 Ft-os 
kiadás lesz még április 24. -én, amikor a Gödi Sportegyesület tart takarítási akciót. A sportegyesület 
részére egy vagy két konténer kerül kihelyezésre. Az egyesület a felsőgödi sportpályát és a kiserdőt 
szeretné rendbe tenni, azonban ott nincs igazán nagy szemét. Április 22.-én bejárást tartanak,  ahol 
kijelölik a takarításra alkalmas helyszíneket. 
 
Izola Sport Egyesület: Az Izola Sportegyesület nevében megköszöni a bizottság segítségét.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Bejárások alkalmával sok szemétcentrumot fel lehet deríteni. Jelzi, 
hogy az Alagút u. mellet évtizedes szemétkupac van. A Rómaiak útján mentén szintén sok a szemét.   
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a konténer helyett zsákokban gyűjtsék a szemetet.  
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy ebben az esetben is csak a szabványos zsákot lehet használni.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy a vezetékek közelében lévő fákat gallyazták, azonban 
a munka nem szakszerűen lett elvégezve.   
 
Kenessey Zoltán: A posta előtt kritikus az állapot. Az Árpád u.-nál és a Széchenyi u.-nál is hatalmas 
mennyiség fát gallyaztak. Szakszerűen lettek legallyazva a fák? 
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy a gallyazásról értesítették.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy mikor kerül elszállításra a levágott gally. A gallyazást az 
elektromos művek végezte.  
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dr. Hetényi Tamás: Az elektromos művek a pályatisztítást végeztek. Belterületen a tulajdonosnak 
kell elvégeznie a gallyazást vagy a Tesznek kell elvégeznie. A levágott gallyakat eddig 
elszállították. A gallyak elszállítása valószínűleg a Tesz, vagy a Képviselő testület feladat lesz. 
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint a Tesz-nek egy középméretű faaprítóra lenne szüksége. A 
Környezetvédelmi Alap terhére lehetne megvásárolni. A májusi ülésen újra napirendre kerül a 
faaprító gép vásárlása.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Használható faaprítógép milliós nagyságrendű összegbe kerül. Az 
elektromos művek azt mondta, hogy vállalkozóval végeztetik a fagallyazást. A fagallyak 
elszállítását a Tesz végzi.  
 
dr. Hetényi Tamás: Tavaly nyár óta a Tesz szállítja el a gallyakat. 
 
Kenessey Zoltán: A gallyak elszállításnak anyagi vonzata van, amely a Tesz-t terheli.  
dr. Hetényi Tamás: Az Elművel meg kell beszélni, hogy pontosan mikor végzik a gallyazási 
munkákat. Az időpont ismeretében lehet készülni a Tesz -nek az elszállításra.   
 
 
7. napirendi pont: Szakáts –kert hasznosítása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület visszautalta a 
bizottságoknak a Szakáts-kert hasznosításának ügyét. A pályázat szövegében a kiírandó pályázatban 
szerepeljen a kötöttségek, valamint a pályázat értékelési szempontjai. Javasolja, hogy az értékelési 
szempontok közé a következők kerüljenek: előnyben részesül az a pályázó, amely a terület 
hasznosításában a környezeti nevelést, illetve a tömegsport fejlesztését is célul tűzi ki.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Semmi nem indokolja, hogy városrendezési hatástanulmány 
készüljön. Javasolja, hogy a pályázati kiírásban a természetközeli állapot megőrzéséért  plusz 
pontokat kaphasson a benyújtó.   
 
 
    37/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának bizottsága a Szakáts-kertre kiírandó pályázat szövegét az 
alábbiakkal javasolja kiegészíteni: 
 

1.  Kötöttségekhez: Mindazon változtatások esetében, melyek a terület használatában,      
 rendeltetésében, forgalmi- vagy egyéb környezeti terhelésében változást jelentenek,   
 hatósági engedélyhez, bejelentéshez, nyilvántartáshoz, szakhatósági hozzájáruláshoz 
 kötöttek, melyek betartását hatóság kikényszerítheti, vagy 30%-ot meghaladó 
 közműfejlesztéssel járnak, Göd Város Helyi Építési Szabályzatának 3 §-a szerinti 
 Városrendezési Hatástanulmány készítése kötelező. 

 
2. Értékelési szempontokhoz: Előnyben részesül az a pályázó, amely a terület 

 hasznosításában a környezeti nevelést, illetve a tömegsport fejlesztését is célul tűzi ki.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
8. napirendi pont: Esentico Kft. Városrendezési Hatástanulmány  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kérelmező benyújtotta a Városrendezési Hatástanulmányt. A Nemeskéri 
K. M. u. lakóház áll, amely helyet ad az Esentico Kft.-nek. A cég gyógynövény csomagolásával 
foglalkozna. A lakóépületben egy kisebb csomagoló üzemet hoznának létre.   
 
Detre László: Kérdése, hogy a csomagoló gépek működése mekkora zajhatással jár?   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A lakóépület a családi övezetben szerepel. A gyógynövény csomagolás nem 
szolgál lakossági célokat.  
 
Detre László: Kérdése, hogy hasznos lenne-e a városnak egy csomagolóüzem létrehozása. 
Szabó Csaba: Gazdasági szempontból támogatandó. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kérdése, hogy az engedélyeket nem lehet-e egy évre megadni? 
 
Szabó Csaba: Az engedélyeket legalább két évre kell megadni.   
 
Detre László: Véleménye szerint maximum próbaidőre lehet megadni az engedélyeket. A 
Nemeskéri K. M. útra súlykorlátozó tábla van kihelyezve. Milyen járművel szállítja el a 
becsomagolt gyógynövényeket?  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy szükséges-e az engedélyek kiadásához a szomszédok hozzájárulása?. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A szomszédoknak csak fellebbezési joguk van.  
 
Kenessey Zoltán: A zajérték nappal 50 decibel, éjszaka 40 decibel. Kérdése, hogy végzett-e valaki 
hatástanulmány arra vonatkozóan, hogy mennyire zavarja a környéken élőket a zaj.    
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kérdése, hogy nem lehet-e a következő ülés alkalmával megtárgyalni 
a cég kérelmét? 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint az éjszakai 40 decibeles zajérték nagyon magas.  
 
Detre László: Javasolja a bizottságnak, hogy hatvan napos próbaidőre adja ki az engedélyeket.  
 
Balogh György: Környezetvédelmi szempontból aggályos. Javasolja, hogy a Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalja meg a kérelmet, a Környezetvédelmi Bizottság csak utána döntsön.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva elhagyja az üléstermet. 
 
    38/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az Esentico Kft. által benyújtott 
Városrendezési Hatástanulmány elfogadását. Javasolja továbbá, hogy az Esentico Kft. működési 
engedélye 6 hónapos próbaidőre szóljon.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 
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A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
9. napirendi pont: Kossuth tér (tájékoztatás) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy korábbi bizottsági ülés 
alkalmával a bizottság már döntött ebben a kérdésben. A Képviselő-testület beszámoló elkészítést 
kérte, melynek tartalmaznia kell, hogy a Kossuth térre szükséges-e Városrendezési Hatástanulmány 
készítése. A Környezetvédelmi Bizottság márciusi ülésén megtárgyalta és mivel a Kossuth tér nem 
érzékeny terület, sem környezetileg – sem természetvédelmileg nem kiemelt szerepű, valamint a 
területen nincs védett fasor, vagy fa. Elmondja, hogy jegyző úrnak címzett levele a fent említett 
megállapításokat tartalmazza. Városrendezési Hatástanulmány készítése szükségtelen.  
 
10. napirendi pont: Tájékoztatás a Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium építészeti 
            pályázaton elért eredményéről 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Piarista Szakiskola a Saint-Gobain Trófea 
2009 – a fenntartható építészért pályázaton 1. helyezést ért el.  A tervezőt sikerült rábeszélni, hogy 
olyan megoldással építsék meg, hogy a zöldfelületet is óvva legyen.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva visszajött az ülésterembe.  
 
Detre László: Megköszöni a hivatalnak, hogy segítették a Piarista Szakiskola terveinek elkészítését. 
 
Kenessey Zoltán kiment. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a  cső a természetes napfényt gyűjt össze, nagyon nagy fényereje van. A 
tetőről gyűjti össze a fényt.  
 
 
11. napirendi pont: Madarak és Fák napja rendezvény támogatása 
 
Szabó Csaba: A Madarak és Fák Napja rendezvény hagyománya a városnak. Javasolja a 
bizottságnak, hogy támogassa a Madarak és Fák Napja rendezvényt.   
 
Detre László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ÜjkB 50.000 Ft-tal támogatja a rendezvényt. 
 
Szabó Csaba: A rendezvénynek a környezet megóvása a célja. Nagy Gábor a rendezvény 
házigazdája utolsó alkalommal rendezi meg a Madarak és Fák Napját. A gyerekeket a környezetük 
megóvására legjobban az ilyen rendezvények motiválják. Javasolja a bizottságnak, hogy a Madarak 
és Fák Napja rendezvény megszervezéséhez a bizottság 50.000 Ft támogatást ítéljen meg.  
 
dr. Mödlingerné Éva: Véleménye szerint a rendezvény nívótlan, szakmai szemmel nem megfelelő. 
Nem javasolja a bizottságnak a rendezvény támogatását.   
 
    39/2010. (IV.19.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Madarak és Fák Napja rendezvény 
megszervezéshez 50.000 Ft támogatást biztosít.  
A támogatási összeg folyósítása Támogatási Megállapodás megkötésének keretében történik.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
A bizottság - 4 igen, 1 nem – egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
12. napirendi pont: Panasz bejelentés:  
 
Detre László: Lakossági panasz érkezett a Környezetvédelmi Bizottsághoz. Göd, József A. u. lévő  
hajóüzemmel kapcsolatban. Az üzem több éve működik, a tulaj többször tett ígéretet arra, hogy az 
üzemet felszámolja. Szükségesnek érzi jogász bevonását az ügyben, valamint a bizottság segítségét 
kéri az ügy megoldásához.  
 
Kenessey Zoltán: A levegőbe káros anyagok kerülnek. Elszívó berendezés létesítését javasolja.   
 
dr. Szinay József jegyző megérkezett. 
 
Balogh György elhagyja az üléstermet.  
 
Kenessey Zoltán: Javasolja, hogy az üzemben keletkezett zajhatások is ellenőrizve legyenek. 
 
Detre László: Elmondja, hogy kb. 15 éve működik az üzem.  
 
Balogh György visszajött.  
 
dr. Szinay József: A  probléma ciklikusan ismétlődik. Az ÁNTSZ felé is jelezni kell a problémát.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az üzem létesüléskor nem voltak olyan szigorú előírások, mint most.  
 
dr. Szinay József: Elmondja a bizottságnak, hogy Debreceni Péter elvégezte a felméréseket a 
zöldkataszter elkészítéséhez. Javasolja, hogy a következő ülés napirendi pontja legyen a kezelési 
terv bemutatása, amellyel a teljesítésigazolás is megtörténne.  
 
 
    40/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri dr. Szinay József jegyzőt, hogy a  
Göd, József A. u. 15. sz. alatti hajóüzemmel kapcsolatban érkezett lakossági panaszban foglaltakat 
teljeskörűen vizsgálja meg.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Egyebek:  
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1. Göd, Deák F u. 33. sz alatti fák kivágása 
 
Kenessey Zoltán: Elmondja, hogy a Göd, Deák F. u. 33. sz. alatti lakó a telke előtt lévő 5 db fát 
kivágta. A bizottság 2009. őszén tárgyalta az úr fakivágási kérelmét, de engedélyt nem adott a fák 
kivágására. A fák kivágása tulajdonosi hozzájárulás nélkül történt. Javasolja szankció kiszabását.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kivágott fák helyére új fákat ültetett a telektulajdonos. A kérelmét 
2009. őszén a bizottság elutasította. Elmondja, hogy a Közterület-felügyelettel felvette a kapcsolatot 
és kérte, hogy vizsgálják meg az esetet. Mi a vizsgálat eredménye? 
 
Barbola József: A kérdéses körzet nem az Ő ellenőrzése alá tartozik, ezért a kérdésre nem tud 
válaszolni.  
 
Kenessey Zoltán: Szeretné tudni, hogy ki vágta ki a fákat. 
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy a kivágott fák helyére ki ültetett új fákat?  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az említett lakost Pardi Jánosnak hívják. A tavalyi évben került a  
bizottság elé a kérelme. A bizottság a kérelmet elutasította. Véleménye szerint a kivágott 5 db fa 
helyére legalább 30 db fát kellene ültetni. 
 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében eltávolíthatja a fát, abban az 
esetben ha Ő ültette a fát. Kopász Sándort kérdezi, hogy milyen jogai vannak ilyen esetben a 
tulajdonosnak? 
 
Kopást Sándor: A bizottságnak véleményezési joga van, a kivágási kérelem jegyzői hatáskörbe 
tartozik. A kérelmen nem volt kellőképpen megalapozott. A fákat nem a jelenlegi tulaj ültette. A 
közterületen álló fák kivágásához engedélyt kell kérni. Nem fontos hozzá tulajdonosi hozzájárulás, 
de a jegyző hatáskörébe tartozik. Balesetveszély fennállása esetén vizsgálandó, hogy kit terhel a 
felelősség. Az ingatlan tulajdonosának is vannak kötelezettségei. Javasolja eljárás melegindítását. A 
hivatal vizsgálja felül az ügyet. Az alkalmazandó jogszabály a 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy az önkormányzat nem adhatja le határkörét a jegyzőnek 
csak a polgármesternek, illetve a bizottságoknak. Közterületen levő fa kivágásához kell a tulajdonos 
hozzájárulása, kivéve a  közterület-használatról szóló rendeletben foglaltak kivételével. Jegyző által 
adott hozzájárulás nem pótolja a tulajdonosi hozzájárulást.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A közterületen lévő fa az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A 
tulajdonosi hozzájárulást a bizottság nem adta meg.  
 
Kenessey Zoltán: A fákat az első tulaj ültette, jelenleg a harmadik tulajé a ház. A bizottság 
határozatot hozott ebben a kérdésben, nem engedélyezte a fakivágást. Súlyos szankció kiszabását 
javasolja.  
 
Detre László: A fák közterületen álltak, engedély köteles a kivágásuk.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Pontosan meg lehet határozni, hogy a kivágott fáknak mennyi a 
biológiai értéke. Egy darab fa értéke kb. 100.000 Ft. Javasolja 300.000 Ft megfizetésének 
kiszabását.   
 
Detre László: A piarista iskolával hasonló eset történt, akkor  a büntetés 100.000 Ft/fa alapján lett 
meghatározva.  
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Szabó Csaba: Véleménye szerint olyan mértékű büntetést kell kiszabni amit ki lehet fizetni, 
ugyanakkor elgondolkodtató és visszatartó ereje is van. A 300.000 Ft-ot büntetés kiszabását soknak 
ítéli. Javasolja, hogy a kiszabott szankció 100.000 Ft legyen.   
 
Kopász Sándor: Kizárólag a 346/2008.(XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján szabható ki 
szankció.  
 
Kenessey Zoltán: Szankció kiszabását javasolja.   
 
Balogh György: Helyszíni bejárást javasol, jegyzőkönyv felvételével. Véleménye szerint nem 
jóhiszemű fakivágásról van szó. A tulajdonos, mivel már korábban adott be kérelmet, tudta, hogy 
engedély köteles a kivágás, ennek ellenére a fákat engedély nélkül eltávolította.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a bizottság a maximálisan kiszabható büntetést szabja ki a 
tulajnak.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja továbbá, hogy a Favédelmi rendeltet Wassné Jakab Júlia és 
Debreceni Péter vizsgálja meg a rendeletet.  
 
Szabó Csaba: Egyetért főépítész asszony javaslatával.  
 
 
    41/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a Göd, Deák F. u. 
33. sz. alatti lakó engedély nélküli fakivágása miatt, a maximálisan kiszabható büntetési tételt 
szabja ki, továbbá felkéri Wassné Jakab Júliát és Debreceni Pétert, hogy vizsgálják felül Göd Város 
Önkormányzatának helyi rendeletét a fák védelméről.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szinay József jegyző  
 
 
A bizottság – 5 – igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
2. Duna-parti sétányépítés és fakárosítás: 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Duna-parton fakárosítás történt. Nem kért engedélyt a fák 
kivágására. A sétányépítés kapcsán elmondja, hogy a Piaristák által ültetett facsemetéket a 
vállakózó figyelmen kívül hagyat. Javasolja, hogy a vállalkozó fizessen büntetést a megrongált fák 
miatt, valamint pótoljon három fát.    
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az Önkormányzat megbízott vállokozója megrongálta a piaristák által  
telepített fákat.  
 
Popele Julianna:Elmondja, hogy kint volt az építkezésen. Nem gondatlanság miatt rongálták meg a 
fákat, hanem nem tudták másképp elvégezni a munkát. Eredetileg lejjebb akarták kialakítani a 
sétány nyomvonalát. A városvezetés helyszíni bejárást követően megállapította és kérte, hogy az 
elkezdett nyomvonalon folytatódjon a sétány építése. A sétányt nem lehetett lejjebb vinni a 
balesetveszély miatt. Abban az esetben lehetett volna kialakítani a sétányt a lentebbi helyen, ha 
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végig a balesetveszély miatt korlátokat alakított volna ki a város. A sétány végig korlátozása nagy  
költséggel járna.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: meg kell beszélni a vállalkozóval.  
 
 
     42/2010.(IV.19.) sz. Kvb határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága úgy határoz, hogy a Duna-parti 
sétányépítés kapcsán felmerült problémák miatt a vállalkozó fizessen büntetést.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környv. ea.  
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
3. Penny Market mögötti kis utca helyzete: 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy a Közterület-felügyelet vezetőjének már jelezte, hogy 
a Göd, Dália utcában, valamint a Penny Market mögötti utcában szeméthordás van.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a műszaki egyetem terepjárója engedély nélkül tartózkodik 
a Duna-parton. A személygépkocsinak nincs rendszáma, abszurd helyzet. 
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy ki a gépkocsi tulajdonosa? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Műszaki Egyetem a tulajdonos.  
 
Szabó Csaba: Rendőrségi feljelentést javasol.   
 
Barbola József: Elmondja, hogy rendőrségi feljelentést kell tenni.  
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 

 
 

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


