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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülése, 2010. 
június 16-án, 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, a hivatal dolgozóit, 
valamint a DMRV Zrt. szakemberét. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést 
megnyitja. Az ülésen nem jelent meg: Kenessey Zoltán bizottsági tag.  
  
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: 

  
− A 34/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat módosítása 
      Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
− A Pet-Ák Egyesület támogatása 
      Előterjesztő: Szabó Csaba elnök  

  
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 

1. A csapadékvíz a csatornarendszerbe történő illegális bevezetésének szabálysértési rendeletének 
előkészítése 

 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

2. A Dunán levonuló árhullám védekezési tapasztalatai, a Göd Sződligettel határos  gátszakaszának 
megerősítése a KDV KÖVIZIG szakértőinek bevonásával 

 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

3. Kereszt utcai engedély nélküli fakivágás bemutatása 
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
 

4. Kincsem utca 23. sz. ingatlan előtti engedély nélküli fakivágás  
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
 

5. Dunamenti vk. Zrt. fakivágási kérelme, beszámoló a helyszíni bejárás tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea. 
 

6. Göd Város Favédelmi rendeletének tervezet 
 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
 

7. Lakossági bejelentés a Babits M. u. 23. sz. ingatlan előtti hársfák állapotáról, a közterület-felügyelet  
jegyzőkönyve alapján 

 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
 

8. Környezetvédelmi előadó számára fényképezőgép biztosítása 
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 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
 

9. A-38 Göd Postagalamb Egyesület 
 Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

10. Környezetvédelmi Bizottság támogatása Göd Város oktatási intézményei részére, faültetéshez és  
zöldfelület létrehozásához 

 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

11. Göd, Rózsa utcai veszélyes jegenyenyár kivágási kérelme 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

12. Egyebek 
 
• A 34/2010.(IV.19.) sz. KvB határozat módosítása 

 Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
 

• A Pet-Ák Egyesület támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

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

1. A csapadékvíz a csatornarendszerbe történő illegális bevezetésének szabálysértési 
rendeletének előkészítése 

 
Szabó Csaba: Elmondja, hogy a felmerül probléma régi keletű. A helyzet mindenki által jól is 
ismert. Sok gödi lakos vezeti be a csatornarendszerbe a csapadékvizet, emiatt egyes családok 
lehetetlen helyzetbe kerültek, mivel a szennyvíz elárasztotta a kertjeiket, házaikat. Amennyiben 
jogilag lehetséges szankció kiszabását javasolja. Felkéri dr. Nyitrai Judit ügyvédet, hogy 
tájékoztassa a bizottsági a jogi lehetőségektől. 
 
dr. Nyitrai Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építése követelményekről szóló jogszabály kimondja, hogy a csapadékvizet 
nem lehet bevezetni a csatornarendszerbe. Az önkormányzat helyi rendelete is  kimondja,  hogy 
tilos a csatornarendszerbe történő csapadékvíz bevezetés. A kiszabható szankció maximum 30.000 
Ft lehet. Véleménye szerint nem jár kellő visszatartó erővel. Ellenben úgy gondolja, hogy ha, 
kiderül a lakóról, hogy illetéktelenül vezette be a csatornába a csapadékvizet, abban az esetben 
kezdeményezni kell a  szabálysértési eljárás lefolytatását. Elmondja, hogy szabálysértési eljárás 
keretében, bizonyítási eljárást kell végezni, valamint szakértő kell igénybe venni. Véleménye 
szerint a probléma komplex. Más jogi lehetősége az önkormányzatnak nincsen. Javasolja, hogy a 
szolgáltató és a fogyasztó között létrejött Általános Szerződési feltételekbe építse bele az emelt 
ősszegű díjfizetési kötelezettséget, amit abban az esetben, ha a szolgáltató észleli, hagy valahol a 
csatornába bevezetésre került a csapadékvíz. Elmondja, hogy az emelt díjtétel megállapításra át tud  
nyújtani a DMRV Zrt. részére egy díjszámolási mintát. Az önkormányzatnak nincs rendelet alkotási 
kötelezettsége. Javasolja, hogy a Gödi Körképben jelentessen meg az önkormányzat egy  
tájékoztatót, melyben értesíti a lakokat, hogy a csapadékvíz bekötése a csatornarendszerbe 
szabálytalan. Javasolja továbbá a bizottságnak, hogy amennyiben a hivatalba bejelentés érkezik 
illegális bekötésről és a pontos ingatlan ismert, szabálysértési eljárás melegindítását 
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kezdeményezze. Szükségesnek tartja, szakértő igénybevételével feltárni az olyan ingatlanokat, 
melyek illegális bekötést hajtottak végre. 
 
Oláh Tamás: A DMRV üzemvezetője. Elmondja, hogy a legnagyobb probléma a 
csatornarendszerbe illegálisan bekötő lakok jelentik. Megköszönti az önkormányzatnak, hogy ilyen 
komolyan foglalkoznak az illegális csatornabekötések ügyével. Elmondja, hogy folyamatosan 
végeznek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy vannak-e illegális bekötések. A DMRV Zrt. 
felszólító levelet küld az érintett ingatlantulajdonosnak, hogy kössék le a csatornarendszerről a 
csapadékvíz elvezetőt. Elmondja, hogy a DMRV mást nem tud tenni az ügyben, azok akik a 
felszólító levél ellenére sem kötik le a csatornáról a csapadékvizet, az önkormányzatnak vagy a 
jegyzőnek kell köteleznie a lekötésről. Az elmúlt időszakban Felsőgöd területét ellenőrizték 
füstöléses módszerrel, eddig 45 ingatlanról van tudomásuk, aki illegális bevezetést végeztek. 
Elmondása szerint Felsőgöd 80%.ban be van vezetve a föl alá a csapadékvíz. A füstöléses vizsgálat 
nem minden esetben megfelelő, hiszen ha a lakó a cső végére vízzárat helyezz föl a füst nem jelenik 
meg, így nem lehet megállapítani, hogy történt-e illegális bekötés. Egy másik vizsgálattal azonban 
kimutatható vízzár megléte esetén is a bekötés. A festékes vizsgálathoz azonban be kell menni az 
ingatlan területére, amihez a DMRV-nek nincs joga. A vizsgálat elvégzését, így csak akkor lehet 
elvégezni, ha az adott személy beengedi ingatlanára a szakembereket. Javasolja, hogy az 
önkormányzat kijelöljön ki egy személyt, aki bemehet az ingatlanra. Elmondja, hogy nagyon sok 
lakó leköti a vezetékről a csapadékvizet, azonban az ellenőrzés után újra visszaköti a 
csatornarendszerre. A „visszaesők” ellen valamilyen megoldást kell találni.   
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy a szolgáltató részéről nem létezik semmilyen szankció.  
 
Oláh Tamás: A szolgáltató nem tud bírságot kiszabni.  
 
dr. Nyitrai Judit: Hangsúlyozza, hogy az szolgálató általános szerződési feltételében szabályozhatja 
az emelt díjfizetési tételt.. Javasolja a DMRV-nek, hogy a korábban említett illegális bekötéssel 
rendelkező 45 ingatlantulajdonos tekintetében, valamint a későbbiek során  feltárásra kerülő 
ingatlanok tekintetében a DMRV Zrt. tegyen bejelentést a hivatalnál. Elmondja, hogy az 
önkormányzatnak sincs joga bemenni az ingatlanra, csak hatósági eljárás során lehetséges. Javasolja 
ezért szabálysértési eljárás megindítását, az eljárás során lehetőség van helyszíni szemle kitűzésére 
ilyen formán be lehet menni az ingatlanra. Szabálysértési eljárás keretében a legnagyobb kiszabható 
bírság 30.000 Ft, azonban a bírság kiszabása ismételhető.  
 
Detre László: Egyetért az elhangzottakkal. Véleménye szerint a probléma komplexebb. A 
csatornarendszer  nem képes a csapadékvizet a szennyvízzel együtt elvezetni. Az illegálisan bekötő 
lakók a DMRV-t terhelik. Kérdése, hogy azokban az esetekben, amikor a szennyvíz elárasztja az 
ingatlant, a tulajdonosok kártérítési igényt csak a szolgáltatóval szemben nyújthatnak be? 
 
dr. Nyitrai Judit: Kártérítési kérelmet a károkozóval szemben lehet benyújtani. A DMRV nem 
károkozó,  károkozónak ebben az esetben az minősül, aki illegálisan bevezette a csatornarendszerbe 
a csapadékvizet.    
 
Detre László: Meg kell vizsgálni a DMRV és az érintettek közötti jogviszonyt. A DMRV 
felelőssége, hogy kiderítse, mely ingatlanok csatlakoztak rá a szennyvízelvezető rendszerre.   
 
dr. Nyitrai Judit: A jogszabály nem írja elő, kinek a felelőssége. 
 
Detre László: Fel kellene hívni a jogalkotók figyelmét, valamint javaslatot lehetne tenni a 
jogszabály megváltoztatásra.  
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Lesták János: 2132 Göd, Új utca 3. sz. alatti lakos az önkormányzat segítségét kéri a csapadékvíz 
elvezetés problémájának megoldásában. Az állapot tartathatatlan, a szennyvíz kiönt a kertekben. 
Kéri az önkormányzatot, hogy hatósági személyekkel együtt helyszíni bejárást végezzenek az 
érintett területeken.  
 
Oláh Tamás: A felsőgödi ingatlanok 80%-nál a csapadékvíz illegális bevezetésre került. 
 
Szabó Csaba: A DMRV és a hivatal szakemberei együttes bejárást végezzenek. 
 
dr. Nyitrai Judit: Az ingatlan tulajdonosai, ha önként beengedik a szakembereket megvizsgálhatják  
a rákötést. Ellenkező esetben szabálysértési eljárás megindítása esetén helyszíni bejárást lehet 
végezni.  
 
Oláh Tamás: Véleménye szerint a város csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése szükséges. 
Elmondja, hogy más településéken is problémát okoz a csapadékvíz. A probléma abból adódik, 
hogy az ingatlan fedlapszintje alacsonyabban van mint, a csatorna fedlapja. Valamiféle mechanikai 
megoldás szükséges.  
 
Lesták János: Elmondja, hogy a csatorna fedlapszintje alacsonyabban van, mint az ingatlan 
fedlapszintje, de a szennyvíz mégis problémát jelent.  
 
Dévényi Tibor: Elmondja, hogy az évekkel ezelőtti útépítések óta áll fent ez  a próbléma.  
 
Szabó Csaba: A problémát minél előbb meg kell oldani.  
 
dr. Nyitrai Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a szabálysértési eljárás hónapokig eltarthat. 
Javasolja, hogy az önkéntes ellenőrzéshez a  DMRV, az önkormányzat, illetve a közterület-
felügyelet biztosítson embert. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint a Közterület-felügyelet és a DMRV azonnal kezdje meg 
a  bejárásokat. Szabálysértési eljárás során a szankció kiszabása folyamatos legyen. Elmondása 
szerint a károkozó a DMRV, aki valószínűleg tovább hárítja a felelősséget azokra az ingatlan 
tulajdonosokra, aki illegális bevezetést végeztek.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A DMRV-nek, a lakoknak és  az önkormányzatnak azonosak az 
érdekei. A csatornarendszer tisztítása nagy költséggel jár. Az önkormányzat érdeke, hogy a lakók 
elégedettek legyenek. Véleménye szerint ilyen mély fekvésű területre nem lehetett volna építeni.  
 
Detre László: A lakosok problémáját meg kell oldani. A szolgáltató a szolgáltatás biztonságát vagy 
a szolgáltatás ellenőrzését elvégezheti, írásban kell értesíteni a lakokat. A jogszabályoknak utána 
kell nézni.   
 
dr. Nyitrai Judit: A szolgáltató nem mehet be az ingatlanra, csak a lakó beleegyezésével.  
 
Balogh György: Meg kell vizsgálni ki vezeti a szennyvízelvezetőbe a csapadékvizet. Kérdése, hogy 
a szennyvíz miatt nem lehet környezetterhelési díjat kiróni, fertőzésveszélyre hivatkozva.  
 
dr. Hetényi Tamás Tesz igazgató megérkezett.  
 
dr. Nyitrai Judit: Környezetvédelmi bírságot kiszabni, de meg kell vizsgálni hogy ki ellen szabja ki 
a hivatal a bírságot.  
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Detre László: A DMRV Zrt. érdeke is, hogy megszüntesse az illegális bekötéseket. Jelen helyzetben 
a lakoknak kéne gyors megoldás a problémára és egyúttal hosszú távú megoldás is szükséges.   
 
Bahorecz Ferenc: 2132 Göd, Pesti út 178. sz. alatti lakos elmondja, hogy a probléma kb. 4 héttel 
ezelőtt kezdődött. A víz elárasztotta az udvarát. Véleménye szerint a megoldás az lenne, ha az 
átereszt kibontanák. Az áteresz mindkét végét ki kell bontani, az egyiket le kell zárni, a másikat 
nyitva kell hagyni. Az árkokat rendbe kell tenni.  
 
Lesták János: Elmondása szerint az Új utca csapadékvíz elvezetésre alkalmas csak be kell szintezni 
az utcát.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: 10 évnél régebbi épületek esetében a Környezetvédelmi Hatóság nem járhat 
el. Egyetért a megállapítással miszerint ilyen mélyen fekvő területet nem lehetne beépíteni, 
valamint utat sem lehetne így megépíteni. Közterületre valóban tilos kivezetni a csatornavizet. 
Milyen műszaki megoldásokat lehet alkalmazni, hogy a szennyvíz ne jöjjön fel.  
 
Oláh Tamás: Elmondása szerint a szennyvízelvezető csatorna jó, kevés csapadékvizet is el tud 
szállítani, de ezt a sokmennyiségű vizet már nem képes elvezetni. A csapadékvíz-elvezető rendszert 
ki kell építeni.  
 
Detre László: Kérdése, hogy a DMRV-nek milyen jogosítványt lehet adni, vagy milyen segítséget a 
felderítéshez.  
 
dr. Nyitrai Judit: A jegyző csak szabálysértési eljárás esetén intézkedhet. Az önkormányzat 
jogszabályok alapján működik, csak arra adhat engedélyt, amire a jogszabály felhatalmazza. Kéri a 
DMRV-t, hogy a 45 ingatlan esetében a címeket kérjünk és helyszíni ellenőrzését tartson az 
ingatlanón. Szabálysértési eljárás keretén belül lehet az ingatlanra bemenni. Célravezetők tarja, 
hogy az ingatlanokat végigjárva tájékoztassa a lakokat a jogkövetkezményekről. 
Javasolja a szolgáltatónak, hogy az általános szerződési feltételekben határozzon meg szankciót.  
 
Lesták János: Helyszíni bejárást kér annak érdekében, hogy a Szeder utca és a Duna utca közötti 
árok megtisztításra, valamint az ártér megújításra kerüljön.  
További kérdése, hogy a szikkasztóárkok helyzetével mi a teendő, az árkok kiépítésénél nem 
kerültek szintezésre.   
 
Wassné Jakab Júlia: Javasolja a bizottságnak, hogy kérje fel a Beruházási Osztályt, hogy sürgős 
helyszíni szemle keretében vizsgálja meg a vízelvezetés problémáját a  lakosság bevonásával.  
 
Lesták János: Kérdése, hogy a probléma megoldását nem jelentené-e a szennyvízrendszer 
kapacitásának bővítése, esetleg a szivattyú bővítése?  
 
Oláh Tamás: A szennyvízelvezető rendszer kapacitás bővítését semmi nem indokolja. Véleménye 
szerint a csapadékvíz elvezetőrendszer fejlesztésére vált szükségessé.   
 
 
Iványi Andrea építéshatósági osztályvezető megérkezett.  
 
 
    53/2010.(VI.16.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a csapadékvizelvezetés problémája miatt, 
felkéri a Hivatal Beruházási Osztályát, hogy a következő területeken: Új utca, Pannónia utca, 
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Szeder Utca, 2-es főút Felsőgödi szakasza végezzen sürgős helyszíni szemlét a lakosság 
bevonásával a probléma mielőbbi megoldása érdekében.   
 
Felelős: Beruházási Osztály   
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
    54/2010.(VI.16.) sz.  KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Közterület-felügyeletet 
munkatársait, a Hivatal munkatársait, valamint a  DMRV munkatársait, hogy Göd városában 
felmerült illegális csapadékvíz elvezetés helyszíni bejárást végezzenek,  amely keretében 
tájékoztatják a lakosságot a szennyvízelvezető rendszerre történő illegális bekötés 
jogkövetkezményeiről, kérik a lakok hozzájárulását, hogy ellenőrizhessék történt-e az ingatlanon 
szabálytalan bekötés. A már ellenőrzött 45 ingatlanok tekintetében, az önkormányzat szabálysértési 
eljárást indít.   
 
 
Határidő: jegyző  
Felelős: 2010. július 31. 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy a már korábban felmért ingatlanok, amelyek esetében kiderült az 
illegális csapadékvíz bevezetése Göd mely területén található. Kéri a DMRV Zrt.-t, hogy a 45 
ingatlan címét küldje meg.   
 
Oláh Tamás: Felsőgöd 90% lett felmérve. A teljes felméréshez még pár nap szükséges.   
 
Szabó Csaba: Kéri a DMRV Zrt.-t, hogy értesítsék ki azokat az ingatlanokat ahol illegális bekötését 
végeztek.  
 
Lesták János: Elmondja, hogy az ügyet a VfB is tárgyalta és a határozatban 2010. július 31 -i 
határidőt szabtak meg a teljesítés elvégzéseként. Kéri a bizottságot, hogy határozatában jelölje meg 
az említett időpontot.    
 
 

2. A Dunán levonuló árhullám védekezési tapasztalatai, a Göd Sződligettel határos 
gátszakaszának megerősítése a KDV KÖVIZIG szakértőinek bevonásával  

 
Szabó Csaba: Köszönti Szegedi Sándor alpolgármestert, valamint dr. Hetényi Tamás igazgató urat, 
aki az árvízi védekezés operációs vezetőjeként vett részt.  
 
Szegedi Sándor: Célszerűnek tartja a Sződliget és Felsőgöd melletti gátszakasz földdel való 
megtámasztást. A gátszakasz megerősítést csakis szigorú ellenőrzés mellett lehet megerősíteni. Az 
árvízvédelmi területeken a kutak felmérése, illetve megemelése szükséges. Fúrt kutak esetében a 
cső körül betongallér segítségével 50-60 cm-rel meg lehet emelni a kutak magasságát. A 
felmérésnek és a megvalósításnak 2010. december 31-ig kell elkészülnie. A Jósika utca és a  Duna 
utca árkai eltömődtek, amit mielőbb rendbe kell tenni. A Jósika utca felső részét is ki kell tisztítani 
a Sellő utcai átfolyóig.   
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Szabó Csaba: A Duna-parti szakasz veszélyezettet, alacsonyan vannak az ingatlanok. Javasolja, 
hogy a Beruházási Osztály vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatósággal. A kutakat mielőbb fel 
kell mérni.  
 
dr. Hetényi Tamás: Az árvízvédelmi akciót  kezdetekor 3 helyen kezdődött meg az árvízi 
védekezés. A felsőgödi szakasszal volt a  legkevesebb gond. A Szakáts-kerti horgásztó 
megerősítésére volt szükség. Az alsógödi szakasz helyzete megoldott.  
 
dr. Szinay József jegyző megérkezett.  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy a hivatalban a katasztrófavédelemmel ki foglalkozik?  
 
dr. Szinay József: A katasztrófavédelemmel Farkas Zoltánné munkatárs foglakozik. A hivatalnak 
van katasztrófavédelmi terve. Ez a terv az árvíz miatti esetleges kitelepítésre vonatkozik. Az árvízi 
védekezés állami feladat.  dr. Hetényi Tamás úr az árvízi védekezés operatív vezetője.  
 
dr. Szinay József: Az önkormányzat technikai segítséget biztosított az árvízi védekezésnél. A 
Szakáts-kerti horgásztó megerősítésénél segítséget nyújtottak a horgászok. A gátaknál fellépő 
szivárgás a szakemberek szerint nem jelentett veszélyt.  
 
dr. Szinay József jegyző elhagyja az üléstermet.  
 
dr. Hetényi Tamás: Az árvízi védekezésnél fontossági szempontok alapján döntöttek. 11 ember állt 
rendelkezésre az árvízi védekezési munkáknál. Fontossági sorrendet állítottak fel. A felszerelés 
biztosításában Gruber Péter volt a segítségükre. A gát megtámasztására akkor lett volna szükség, ha 
a gát több, mint 3 napig ázik, de szerencsére a víz hamar levonult.  
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint külön csapatra van szükség, aki az árvízi védekezésben részt vesz.  
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy az árvízi védekezés munkálatainak elvégzésére van csapata.  
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint a harmadfokú árvízvédelmi riasztásra nem készültek fel.  
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy éjszaka beszélt a katasztrófavédelem emberével, aki 
megerősítette, hogy gond esetén 20 percen belül 160 embert tud a város rendelkezésre bocsájtani.  
Hozzáteszi, nem volt szükség az emberekre, azonban kérte, hogy szakember vizsgálja meg a 
gátszakaszt.   
 
Szabó Csaba: A lakossággal bevonásával csapatot fog szervezni az árvízi védekezés megoldására.  
 
Szegedi Sándor: Elmondja, hogy harmadfokú riasztásnál a lakosságot csak nagyon szigorú 
szabályok között engedik az árvíz sújtotta területekre. Régen a tehergépkocsival, markolóval, 
billenős tehergépkocsival rendelkező embereket értesítették, hogy szükség esetén bevetésre 
kerülhetnek. Véleménye szerint most is ezeket az embereket kellene felkérni.  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy ki kompetens a katasztrófavédelmi terv aktualizálásában? 
 
Szegedi Sándor: Farkas Zoltánné a kompetens személy.   
 
Szabó Csaba: Köszöni a beszámolót.   
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Szegedi Sándor, Detre László és Kovács László elhagyja az üléstermet.   
 
 

3. Kereszt utcai engedély nélküli fakivágás bemutatása 
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a tulajdonos engedély nélkül vágott ki fenyőfákat. Fényképet 
sajnos nem tud mutatni a bizottságnak. A tulajdonosnak a maximális 30.000 Ft-os bírság kerüljön 
kiszabásra.   
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy az ügy a Gödi Körképbe kerüljön be a fakivágási ügy és a kiszabott 
szankció is. Kéri a Környezetvédelmi előadót, hogy az ingatlantulajdonos büntetésének 
kiküldésénél a Favédelmi rendelet mellékelje. 
 
 

4. Kincsem utcai engedély nélkül fakivágás bemutatása 
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a helyszínre lakossági bejelentés alapján ment ki, a Közterület-
felügyelet munkatársaival. A tulajdonos jóhiszeműségre hivatkozik, nem tudta, hogy engedélyt kell 
kérni a fa kivágásához. 
 
Iványi Andrea: Elmondja, hogy a bizottság tudomása szerint csak önkormányzati ügyekben járhat 
el, hatósági ügyekben, amilyen ez is nincs hatásköre. Az építésügyi eljárás zárt eljárás. Ügyfél a 
kérelmező a kinek érinti, hatásterületet csak szakhatóság állapíthat meg. Vannak társadalmi és 
érdekvédelmi szervezetek, akiket ügyfélnek tekinthetők. Építésügyi eljárás abban az esetben lesz 
nyitott eljárás, ha a szakhatóságot is be kell vonni az ügybe. Azonnali intézkedés életveszély 
fennállása esetén történik. Azonnali intézkedésre nem volt lehetőség. Amire nincs, engedélye az 
építtetőnek az vissza kell bontani. Ha a lakó fellebbezz, akkor évekig húzódhat.  Az ingatlan 20%- a 
maximum 28%- a beépíthető. A kérdéses telek kicsi, optikailag nagyobbnak látszik a beépítettség. 
Helyszínelni építési engedély kiadása előtt, valamint használatbavételi engedély megadása előtt 
kell. A területen egy ingatlan épült engedély nélkül, ez elbontásra kerül.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az épület eltér a megadott építési tervtől. Az építéshatóság megkezdte az 
eljárást.   
 
 

5. Dunamenti vk. Zrt. fakivágási kérelme, beszámoló a helyszíni bejárás tapasztalatairól  
 
Wassnéné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a helyszíni szemlén volt dr. Mödlingerné Kovács Évával. Ez 
esetben  két olyan nyárfáról van szó, amely egy facsoport része, javasolja az elfogadást a kérelmen 
pótlás mellett.  
 
 
    55/2010.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Dunamenti vk Zrt. fakivágási kérelmét 
és annak indoklását elfogadja. A fakivágást pótlási kötelezettség mellet engedélyezi.  
A visszaültetendő fák méretét, fajtáját, illetve mennyiségét a környezetvédelmi előadó határozza 
meg.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.  
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A bizottság - 3 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

6. Göd Város Favédelmi rendeletének tervezete 
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a favédelmi rendelet szövege több esetben is megváltozott. A 
változásokról a bizottságot teljeskörűen tájékoztatja.  A rendelet szövegében „A rendelet 
hatályában”  című bekezdés  d, pontja változott. A rendelet célja is módosul. Az „értelmező 
rendelkezésék” bekezdésben a közterület  -  3.§ i, pontja - fogalma pontos megfogalmazást nyert.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A rendelet nem tesz említést azokról a közterületekről, amelyek 
magánkézben vannak.  
 
dr. Nyitrai Judit: Javasolja, hogy azokat a részek, melyeket kormányrendelet szabályoz, 
kimaradjanak a rendelet szövegéből.  A magántulajdonban lévő területeket tekintve - melyek 
közhasználatban állnak - a terület tulajdonosával kell szerződést kötni, amiben az önkormányzat 
vállalja a terület kezelését. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kéri, hogy a rendelet tartalmazza, hogy Göd város közterületein fás 
szárú növényt kivágni csak engedéllyel lehet. Kéri továbbá, hogy a szerepeljen a rendeletben, hogy 
a közterületről kivágott fa pótlását közterületen kell elvégezni.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyalja újra a favédelmi 
rendelet-tervetet. 
 
 
   

7. Lakossági bejelentés a Babits M. u. 23. sz. ingatlan előtti hársfák állapotáról, a közterület-
felügyelet jegyzőkönyve alapján 

 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy az adott hársfák veszélyeztetik a magasfeszültségű vezetéket. 
A lakó a fák gallyazását kéri.  
 
Balogh György: A gallyazás az önkormányzat feladata lenne, az ELMŰ elvégzi az önkormányzat 
helyett azonban nem kötelessége. Az Elmű a gallyazásokat szakszerűtlenül végzi.  
 
Szabó Csaba: Kérdése, hogy az ELMŰ fizetett-e az önkormányzatnak a közterület-használatért? 
 
A bizottság a napirendi pontot elnapolja és a rendkívüli ülés keretében újra tárgyalja. 
 
 

8. Környezetvédelmi előadó számára fényképezőgép biztosítása 
 
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a munkája végzéséhez sok esetben elengedhetetlen a 
megfelelő fényképezőgép. Kéri a bizottságot, hogy támogassa munkáját egy fényképezőgép 
megvásárlásával.  
 
A napirendi pontot elnapolja, a rendkívüli ülés keretében újra tárgyalja a kérdést.  
 
 
 

9. A-38 Göd Postagalamb Egyesület 
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Szabó Csaba: Elmondja, hogy a Postagalamb Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz. Javasolja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság 50.000 Ft-tal támogassa az A-38 
Göd Postagalamb Egyesületet.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva:  Nem javasolja az egyesület támogatását.  
 
 
              56/2010.(VI.16.) sz. KvB  határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága az A-38 Göd Postagalamb Egyesület 
számára 50.000 Ft támogatást nyújt.  
A támogatás kizárólag Támogatási Megállapodás megkötését követően kerülhet kifizetésre.  
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
A bizottság – 3-  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

10. Környezetvédelmi Bizottság támogatás Göd Város oktatási intézményei részére, 
faültetéshez és zöldfelület létrehozásához 

 
Szabó Csaba:  Javasolja a bizottságnak, hogy minden oktatási intézmény 50.000 Ft támogatásban 
részesüljön, melyet faültetésre és a zöldfelület létrehozására fordíthatnak.  
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A támogatást nem javasolja.  
 
Wassné Jakab Júlia: Az intézmények beszámolási kötelezettség terhe mellett vehessék igénybe az 
összeget.  
 
    57/2010.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Németh L. Ált. Iskola, a Huzella T. Ált. 
Iskola, a Kincsem Óvoda, valamint a Kastély Óvoda részére fejenként  50.000 Ft támogatást 
biztosít, melyet az intézmények faültetésre, valamint a zöldfelület növelésére fordíthatnak.  A 
támogatást beszámolást kötelezettség terhe mellett vehetik igénybe.  
A támogatás kizárólag Támogatási Megállapodás megkötése után vehető fel . 
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavalttal elfogadta a határozatot.  
 
 

11. Göd, Rózsa utcai veszélyes jegenyenyár kivágási kérelme 
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Szabó Csaba: A bizottság segítségét kéri abban, hogy a Környezetvédelmi Bizottság kerete terhére a 
Rózsa utcai veszélyes jegenyenyár kivágásra kerüljön. A telken álló fa egy 20 kilovoltos vezetéket 
veszélyeztet. A fa csonkolása is elegendő lenne. Helyszíni bejárást javasol az ügyben. 
 
dr. Mödlingerné  Kovács Éva: Elmondja, hogy magánterületről van szó, amihez az 
önkormányzatnak nincs köze. 
 
Wassné Jakab Júlia: Javasolja, hogy a  bizottság kérjen árajánlatot a fa csonkolására és ennek 
függvényében döntsön.  
 

58/2010.(VI.16.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Göd, Rózsa utcai veszélyes jegenyenyár 
csonkolása ügyében a Lakókert’97 Bt. –től árajánlatot kér, aminek függvényében dönt a fa 
csonkolási költségének kifizetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.    
 
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

12.  Egyebek 
 

 
PET-Állat és Környezetvédelmi Egyesület támogatása: 
 
Szabó Csaba:  Javasolja a bizottságnak, hogy a PET-Állat és Környezetvédelmi Egyesületet 50.000 
Ft-tal támogassa.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az egyesület rendszeresen chipezési-akciót szervez. Javasolja, hogy a 
bizottság 80.000 Ft-tal támogassa a az egyesületet.  
 
  
 

59/2010.(VI.16.) sz. KvB  határozat   
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a PET-Állat és Környezetvédelmi 
Egyesületet 80.000 Ft-tal támogatja.  
A támogatás kizárólag Támogatási Megállapodás megkötését követően veheti fel.  
Fedezet: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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Piarista Szakiskola támogatása:  
 
Wassné Jakab Júlia: Kéri a bizottságot, hogy módosítsa 34/2010.(IV.19.) sz. KvB határozatot. A 
Piarista Szakiskola 50.000 Ft támogatást kapott a bizottságtól, melyet nem a bizottság által 
meghatározott Piarista Juniális rendezvényre fordítana, hanem az iskola Öregdiák Találkozójára.  
 
 

               60/2010.(VI.16.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága módosítja 34/2010.(IV.19.) sz. KvB 
határozatát. A határozatban megszabott támogatás felhasználásának célja a Piarista Szakiskola 
Juniálisa helyett, az iskola Öregdiák Találkozója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
A bizottság - 3 - 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 
                       


