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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. május 
5.-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.  
 
Nem jelent meg az ülésen a vállalkozó, akit az önkormányzat megbízott a Bozóky tér 
karbantartásával, valamint a felsőgödi  Jézus Szíve Plébánia plébánosa.  
 
Napirendi Pontok: 
 

1. Bozóky téri fakivágási ügye 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

      2.   Egyebek:  
 

1. Fakivágási engedély megadása 
  Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva, Kovacsik Tamás 
 

2. Pesti út melletti hársfa kivágása (107. hrsz.) 
  Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környv. ea.  
 
 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a  napirendi pontokat.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:     
 

1. napirendi pont: Bozóky tér fakivágási ügye 
 
Szabó Csaba: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Bozóky téren történt fakivágás, valamint 
a teljes növényzet kiirtása miatt került sor a rendkívüli ülésre. Véleménye szerint minden, az 
ügyben érintett részvevő meggondolatlanul cselekedett.  
 
Marton Zsolt plébános úr megérkezett. 
 
Szabó Csaba: A Bozóky téri növényirtás kisebb környezetkárosítás. A jogi lehetőségekről a 
bizottságot dr. Nyitrai Judit ügyvéd ismerteti. A cselekmény „pozitív” vonzata, hogy elkerülve a 
további ilyenfajta cselekményeket Göd Város favédelmi rendeletének meggyorsítását 
eredményezte.  
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dr. Nyitrai Judit: Elmondja, hogy a fák kivágása érzelmi válságot okozott a lakosság számára,  
jogszabálysértés nem történt. 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet, amely a fásszárú növényekről is 
rendelkezik kimondja, hogy a közterületen álló fák esetében az illetékes  jegyző adja ki az 
engedélyt. Elmondja, hogy az érintet terület jellegét tekintve nem közterület, hanem magánterület, 
amely magánterület a Római Katolikus Egyház tulajdonában áll. Az önkormányzat helyi 
rendeletében a magánterületen álló fák esetében úgy rendelkezik, hogy a kivágás csak abban az 
esetben engedélyköteles, ha az diófa, illetőleg fenyőfa. Mivel az érintett fák fajtájukat tekintve 
egyik kategóriába sem sorolhatók be, valamint nem védett fákról volt szó, így azok kivágásához 
engedély nem szükséges. Sem környezetkárosítás, sem pedig természetkárosítás nem történt.   
Elmondja, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a fákon védett madár fészkelne. Az önkormányzat a 
vállalkozóval kötött szerződését megvizsgálta. A szerződésben nem található semmiféle mulasztás. 
A vállalkozó az önkormányzattól fakivágásra nem kapott megbízást. Megoldása lehet az ügynek az, 
hogy az építési törvény rendelkezései lehetőséget adnak arra, hogy a magántulajdonban lévő, de a 
közhasználat céljára kijelölt területetek esetében lehetőség van arra, hogy szerződést kössön az 
önkormányzat a tulajdonossal a terület kezelésére. Javasolja, hogy a fák védelméről önkormányzati 
rendelet készüljön.   
 
Kovács László: Tájékoztatást ad a Bozóky téri fakivágás körülményeiről. Közterületnek minősül az 
ami a közösség érdekeit szolgálja. A közterület-felügyeletnek ilyen esetbe el lehet járni, ezt rendelet 
írja elő. A fakivágás engedély köteles. Elmondja, hogy a Bozóky téren történtek láttán 
szabálysértési eljárást kezdeményezett. Elmondja, hogy a téren dolgozókat igazoltatta, 
jegyzőkönyvet vett fel. A vállalkozó nem tudott olyan dokumentumot felmutatni, ami tartalmazta 
volna a fák kivágásának engedélyét.   
 
Kenessey Zoltán: Felolvassa a bizottságnak címzett, általa írt tájékoztatót, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. Elmondása szerint szakértői véleményre lenne szükség. Kérdése, hogy ki 
engedélyezte a fakivágást. Javasolja, hogy a körülmények tisztázása végett a bizottság kérjen 
vizsgálatot. Hiányolja, hogy fakivágást követően a Városfejlesztési Bizottság elnökét nem 
tájékoztatták az esetről. A lakosság nem kapott semmilyen tájékoztatást. A kivágott fák eszmei 
értéket képviselnek, ugyanis az I. világháborúban elesettek emlékére lettek ültetve.  
 
Szabó Csaba: Hangsúlyozza, hogy komoly meggondolatlanság történt, akkor mikor a fákat 
kivágták. Az Ügyvéd asszony elmondta, hogy semmilyen jogi lépést nem lehet tenni. A 
bizottságnak csak véleményezési jogköre van, szankció kiszabására nincs lehetőség.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Megköszöni dr. Nyitrai Judit ügyvédnek a beszámolót. Elmondja, hogy az 
országos jogszabályok alapján a bizottság semmit sem tehet. Javasolja, hogy az önkormányzat 
készítsen helyi rendelet a fák védelmének érdekében. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egyetért főépítész asszonnyal abban, hogy az önkormányzat 
megalkossa a fák védelméről szóló rendeletét. A rendelet lehetőséget ad majd arra, hogy a Bozóky 
téri fakivágás esetéhez hasonló ügyben büntetést lehessen kiszabni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 
a Radó-számítás szerint a  fa értékének meghatározását, a fa korának és a facsemeték forgalmi 
értékének a szorzata. A Bozóky téren kivágott 1 db fa értéke kb. másfél millió forint. Kérdése, hogy 
miért kellett a fákat kivágni. A kivágott fák helyére a törvény szerint 3 millió Ft értékben kellene 
ültetni. Az ültetendő fák körmérete 120 cm. A 6-8 cm körméretű fából 12 db-ot kellene ültetni egy 
fáért. A Bozóky téren  a cserjék ki lettek vágva. A vágást nem szakszerűen, valamint nem a 
megfelelő időben végezték. A fák életkora 100 év fölött volt.  A városnak sokmilliós kára 
keletkezett.  
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Szabó Csaba: Véleménye szerint mindenkit a jó szándék vezetett. A Plébános úr is egyetértett a 
munkálatok elvégzésével, örült neki, hogy valaki rendbe teszi a teret. A vállalkozót nem minősítő. 
Sajnálatos dolognak tartja, hogy két ilyen idős, eszmei értékeket képviselő fa kivágásra került.  
 
dr. Bognár László: Az okozott károkért vállalja a felelősséget. 
 
Dr. Hetényi Tamás megérkezett, a bizottság köszönti.  
 
Balogh György: Elmondja, hogy nagyobb figyelemmel kellett volna eljárni az ügyben. Véleménye 
szerint jó szándékú fakivágás történt. A szabályrendszerrel komoly gond van, hogyha ilyen nagy 
kár okozását nem lehet szankcionálni.  
 
dr. Nyitrai Judit: Véleménye szerint a Bozóky tér külleme nem megfelelő egy templomhoz. A 
terület helytörténeti jelentőségű. Javasolja, hogy az önkormányzat kössön megállapodást az 
egyházzal, hogy a közterületeket az önkormányzat karbantarthassa, valamint javasolja, hogy az 
egyház és az önkormányzat kommunikáljon egymással. A tulajdonviszonyok vizsgálatát javasolja.  
 
dr. Bognár László: A Bozóky tér tervezési koncepciója kész van, a kivitelezési koncepció 
elkészítéséhez megvan a szükséges pénzügyi keret.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy mikor készült pontosan az önkormányzat és a vállalkozó között 
létrejött szerződés? A szerződés dátumát tekintve 2010. április 27.-én keletkezett, a jegyzőkönyv , 
amelyet a kár keletkezésekor vettek fel szintén 2010. április 27-én készült.   
 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a szerződés május 27-én kelt, azonban a karbantartási munkákra 
vonatkozó megrendelő május 26-án.  
 
dr. Nyitrai Judit: Elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs joga kérdőre vonni bárkit is, aki 
magánterületen fát vág ki. Nem létezik olyan jogszabály a számonkérésre felhatalmazást ad. 
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a tegnapi napon megtekintették a Bozóky teret. Javasolja a 
bizottságnak, hogy a vállalkozót az önkormányzat a jövőben ne alkalmazza, mert szakszerűtlenül 
dolgoznak. A pótlásra ültetett fák minősége nem megfelelő.   
 
Marton Zsolt: Elmondja, hogy alpolgármester úr kereste fel, hogy elmondja vállalkozót kért fel a 
Bozóky tér rendbetételére. A vállalkozó megkereste a megrendelővel, saját hatáskörében elfogadta. 
A megrendelő nem tartalmazta a fák kivágását. A vállalkozó javasolta, hogy vágják ki a fákat, 
plébános úr elfogadta a javaslatot. Nem feltételezve, hogy a vállalkozó szakszerűtlenül végzi el a 
munkát. Nem kér kivizsgálást az ügyben.   
 
Kenessey Zoltán: A terület rekultivációja nem történt meg. Kérdése, hogy mikorra várható a terület 
helyreállítása.  
 
Szabó Csaba: A vállalkozó a megbízást megkapta, ez még mindig él.   
 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a templom főbejárata teljesen új keretet fog kapni. A 
kivitelezési munkálatokat az egyház fogja elvégezni. A kivitelezéshez szükséges pénzt az 
önkormányzat fogja átadni, az egyház pedig elvégezteti a  szükséges átalakításokat.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szakmaiatlannak tartja a szerződést. A Bozóky tér tervezési 
koncepciójában a most kivágott két fa egyértelműen megtartandóként szerepel. A szerződés anyagi 
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részét eltúlzottnak tartja. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a vállalkozó 52 bokrot ültetését vállalta, 
de ebből csak 42 db lett elültetve.  
 
dr. Bognár László: A vállalkozó előzetesen felvett a hivatal pénztárából annyi pénz, amennyinek 
elégnek kell lenniük a cserjékre. Az anyagköltség meghatározott keret volt, abból a keretből ennyi 
cserjét lehetett venni. A vállalkozó számlát hoz a  megvásárolt cserjékről.   
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a kivitelezési terv elkészítése ki lett-e fizetve? Véleménye szerint , 
amennyiben a 2008-as évben készített kivitelezési terv kifizetésre került a mostani terv elkészítése 
pluszköltséget fog jelenteni az önkormányzatnak.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tervezési koncepció, amelyet az 
önkormányzat kifizetett, egy tanulmányterv. A már meglévő tervezési koncepció után, kivitelezési 
koncepció elkészítése szükséges, amely újabb költségeket vett fel.  
 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy a kivitelezési terv mikorra fog elkészülni? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kivitelezési terv elkészítése nincs még megrendelve.  
 
Marton Zsolt: Elmondja, hogy az egyházközséggel együtt megtekintették a Bozóky teret. A két db 
kivágott fa egyike a háborús hősök emlékére ültetett fa volt. Kéri, hogy a fák, illetve a bokrok 
kerüljenek pótlásra.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Bozóky tér tervezési koncepcióját megfelelőnek tálalja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a kivitelezési terv elkészítéshez szükséges pénzzel 
támogassa meg az önkormányzat az egyházat,az egyház pedig rendelje meg a terv elkészítését.   
 
Kovacsik Tamás: Elmondja, hogy a Bozóky térre készült tervezési koncepciót a Képviselő-testület 
támogatta, de elfogadni nem tudta, mert az közbeszerzési eljárás alá esett volna. A tervezési  
koncepció  módosítva lett,  a terv megvalósítása 4. részletben fog történni. Javasolja, hogy a 
kivitelezési terv elkészítésre szükséges pénzt az önkormányzat az egyház részére adja át és az 
egyház rendelje meg a kivitelezési tervet, így nem kell közbeszereztetni, a megvalósítás ideje 
lerövidíthető.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kivitelezési terv elfogadása után a Bozóky Alapítványnak átutalja az 
önkormányzat a szükséges pénzt, aki megcsináltatja a járdát, illetve a templom előtti teret.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egyetért azzal, hogy a kivitelezési tervre szánt összeget a Bozóky 
Alapítvány kezelje.  
 
Marton Zsolt: Egyetért az alelnökkel, valamint a főépítésszel, hogy a terv megvalósításához 
szükséges pénzt a Bozóky Alapítvány részére utalja át.   
 
Szabó Csaba: Támogatandó. Javasolja, hogy a PEKB találjon forrást az kivitelezési terv összegének 
kifizetésére.  
 
Wassné Jakab Júlia: Javasolja a tervezővel való kapcsolat felvételét, egyeztetését.   
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    43/2010.(V.05.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Bozóky tér kivitelezési 
tervének elkészítését,  az előzetesen elkészült koncepció alapján. A bizottság javasolja, hogy a 
kivitelezési terv elkészítéséhez a Presstonterv Tervezőiroda árajánlatát kérje meg. Javasolja 
továbbá, hogy a kivitelezési terv számára biztosított pénzeszközt a Bozóky Alapítvány számára 
átadja.     
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
    44/2010.(V.05.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy az 1997. évi 
LXXVIII. Tv. Szerinti – a közhasználat céljára átadott területrészre vonatkozó szerződéstervezet 
dolgozza ki. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy készíttessen felmérést arról, hogy mely 
magánterületeket használnak közterületként.  
 
A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy szakemberek bevonásával készítse elő a város favédelmi 
rendelettervezetét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta elfogadta a határozatot.   
 
 

2. Egyebek napirendi pont:  
 
1. Fakivágási engedély megadása:   
 
Kovacsik Tamás: Elmondja, hogy az Alagút u. és a Nagy I. u. sarkán 1 db hársfa kivágását kéri. A 
fa kivágása a fatelepítések miatt vált szükségesség. Debreceni Péter erdőmérnök határozta meg, 
hogy mely fák legyenek kivágva, illetve gallyazva. Az említett fa már egyszer félbetört, javasolja a 
fa kivágását, ehhez a bizottság hozzájárulását kéri.   
 
 
     45/2010.(V.05.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tulajdonosi hozzájárulását adja az Alagút 
utca és a Nagy Imre utca  sarkán található 1 db hársfa kivágására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Mödlingerné Kovács Éva, Kovacsik Tamás 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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2. Kossuth tér melletti hársfa kapcsolatában:  
 
 
      46/2010.(V.05.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága kéri a Állami Közútkezelő Kht., hogy a  
Göd,  107. hrsz. (Göd, Kossuth tér és a Göd, Pesti út közötti terület) területen található egy darab 
hársfa kivágását, a balesetveszély elkerülése érdekében engedélyezze.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba elnök 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
  
Marton Zsolt: Szeretettel meghívja a bizottságot az alsógödi plébánián tartandó előadásra, aminek 
témája a környezetvédelem. Az előadás időpontja: 2010. május 8., 18:30.   
 
Szabó Csaba: A bizottság nevében megköszöni a meghívást.  
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
                          Kádár Benigna                                               Szabó Csaba 
                                  jkv.                                                               elnök 
                       


