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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülése, 2010.
június 21-én, 900 órakor kezdődő rendkívüli 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 ülésen nem jelent meg: Detre László és Kenessey Zoltán bizottsági tagok.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.
A napirendi pont közé felvenni kéri:
− Beszámoló a szabad strand helyzetéről
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
− Göd, Új utcai vízelvezetéssel kapcsolatos problémák
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
− Intézmények részére vásárolt szelektív hulladéktartók
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
Tervezett Napirendi Pontok:
1. Göd Város Favédelmi rendeletének tervezete
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.
2. A Felsőgödi Duna-parti ingatlanokon, a lakosság által fúrt (ásott) kutak felmérése, valamint
a kútkávák szintjének megemelése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
3. Lakossági bejelentés a Babits M. u. 23. sz. ingatlan előtti hársfák állapotáról, a közterületfelügyelet jegyzőkönyve alapján
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi ea.
4. Környezetvédelmi előadó számára fényképezőgép biztosítása
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi ea.
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Napirendi Pontok Tárgyalása:

1. Göd Város Favédelmi rendeletének tervezete:
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a bizottság előző ülésén megfogalmazott módosításokat a
rendeletben módosította. A rendelet 5.§ (4) bek. leírja, hogy a magántulajdonú területen nem kell
fakivágási kérelmet benyújtani abban az esetben, ha a kivágandó fa lombhullató, törzskörmérete
100 cm alatt van, valamint ha örökzöld fáról van szó, amelynek a törzskörméret 60 cm alatti. A
közterületi fakivágások továbbra is minden esetben engedélykötelesek. A fakivágási engedélyt a
Környezetvédelmi Bizottság adja meg, valamint a kivágott fák pótlási kötelezettségét is a bizottság
állapítja meg. Elmondja, hogy közterületen engedély nélkül kivágott fás szárú növények esetében az
össztörzskörméretének háromszorosa kell hogy legyen. Engedéllyel kivágott fás szárú növények
esetében a pótlás mértéke a kivágott fa össztörzskörméretével megegyezik. Közterületen engedély
nélküli kivágás esetén szabálysértési eljárás megindítását kezdeményheti. A közterületen engedély
nélkül kivágott fás szárú növények tekintetében a 346/2008.(XII.30) Korm. rendeletben
meghatározott maximálisan kiszabható szankció 150.000 Ft. Elmondja, hogy a városnak olyan
rendeletre van szüksége, amely betartható. Javasolja a fásszárú növény kivágási engedélyéhez
szükséges kérelem illetékmentességet. A magánterületen kivágott fásszárú növények pótlásának
elmaradása esetén 30.000 Ft -ig környezetvédelmi bírságot lehet kiszabni, a bírság többször
kiszabható, a pótlásig.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elmondja, hogy az örökzöldek esetében nem találja megfelelőnek,
hogy magánterületen 60 cm törzskörméret alatti örökzöldek engedély nélkül kivághatók. Javasolja,
hogy az örökzöldek tekintetében a 50 cm törzskörméretű fásszárú növények esetében nem kell
kérelmet benyújtani. Jelzi, hogy a 4. §-ban a bekezdések számozása nem megfelelő. A 7.§ (7)
bekezdésében nem javasolja a rendelet szövegébe, hogy a településen működő legalább két faiskola
árából kelljen megállapítani a pénzbeni megváltás mértékét, abban az esetben ha a kivágást kérő
nem kívánja fásszárú növénnyel pótolni. Kéri, hogy a 3. sz. mellékletben szereplő fásszárú fajok és
gyomfák között a turkesztáni szír is szerepeljen.
Bertáné Tarjányi Judit: Kérdése, hogy van-e joga az önkormányzatnak az illetékmentesség
megállapítására? Elmondja, hogy az önkormányzati hatósági eljárás illetékmentes. További kérdése,
hogy a rendelet 4. sz. mellékletben miért szerepelnek külön a város egyes közterei?
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy ezek a területek annyiban különböznek a város többi
közterétől, amelyek a rendelet 4. sz. mellékletét képezik. Ezek a területek kiemelt jelentőségű
területek a szükséges munkálatokat csak szakember végezheti.
Kovács László: Kérdése, hogy a rendelet szövege tartalmazza-e a közterület fogalmát?
Wassné Jakab Júlia: A rendelet tartalmazza a közterület fogalmát.
Balogh György: Javasolja, hogy az intézmények területei is szerepeljenek a rendelet 4. sz.
mellékletének kiemelt területei között. Az intézményi területeken a leszakadó ág balesetéletveszélyes lehet.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy az intézményi területek karbantartásához készüljön
kezelési terv.
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Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a rendelet 4. sz. mellékletében a gödi termálfürdő területe
is bekerüljön. Javasolja továbbá, hogy a Szakáts-kert és a Temető közti közterület is tartozzon a
rendelet kiemelt területei közé, valamint a Duna-parti szakasz.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A 4.§ -ban kiemelné, hogy a közterületen álló, úgynevezett száraz fa
kivágási is engedély köteles.
Wassné Jakab Júlia: A rendelet 4. sz. mellékletének összeállításánál a Hivatal a Beruházási Osztály
nyújtott segítséget. Egyetért a javaslattal miszerint, az intézmények területeinek karbantartását
szakembernek kell elvégeznie. Nem ért egyet azzal felvetéssel, hogy a Dunai partszakasz területei is
kerüljenek a kiemelt terület közé. A kiemelt területek csak szakember végezheti a kivágási,
gallyazási munkákat.
Bertáné Tarjányi Judit: állami tulajdonos az ELTE, BME mind közterület, BM üdülő. hang
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
61/2010.(VI.21.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Göd Város Önkormányzat „fás szárú növények védelméről” szóló rendelettervezetet a javasolt kiegészítésekkel. A bizottság felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
bizottságot, hogy vizsgálja felül a rendelet-tervezet szövegét.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
2. napirendi pont: A Felsőgödi Duna-parti ingatlanokon, a lakosság által fúrt (ásott)
kutak
felmérése, valamint a kútkávák szintjének megemelése
Szabó Csaba: Elmondja, hogy a bizottság korábbi ülésén már tárgyalta ezt a napirendi pontot,
azonban határozatot nem hozott. Az árvíz védelmi területeken az önkormányzat felmérné a kutakat.
Az árvízvédelmi területen az ásott, illetve a fúrt kutakból több helyen feljön a víz, ezért a kútkávák
megemelése szükséges.
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy az árvízvédelmi területeken található kutak helyrajzi
számainak nagy részével rendelkezik.
Szabó Csaba: Elmondja, hogy az ingatlantulajdonosoknak tudniuk kell erről a lehetőségről. Az
összes ingatlantulajdonosnak írásban fel kell hívni a figyelmét a kutak felmérésére.
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kútfúrás engedélyköteles. Az engedély
nélkül épített kutakat ne támogassa a bizottság. A felmért területek a Hész-ben II. rendű árvédelemi
területként szerepelnek. A II. rendű árvízvédelmi területen tilos pincét, illetve kutat ásni. Ásott kutat
tilos kialakítani, a fúrt kút kiépítése megengedett. Az engedélyt a hivatal adja meg, nyilván van
tartva kinek van kútja.
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Wassné Jakab Júlia: Az önkormányzat nem támogatja a kútkávák megemelését. Semmilyen
nyilvántartást nem talált a hivatalban kutakról.
Szabó Csaba: Kérése, hogy hivatalos levél kerüljön kiküldésre II. r. árvízvédelmi területen, amiben
felhívja a hivatal, a lakosság figyelmét a veszélyhelyzetre, valamint a levél mellé egy kérdőívet kell
helyezni, amin a lakó meg tudja jelölni, hogy van-e kút az ingatlanon. A lehetőséget meg kell adni
az ingatlantulajdonosoknak, hogy az ásott és a fúrt kutakat meg lehessen magasítani.
Bertáné Tarjányi Judit: A 10 évnél régebben ásott, illetve fúrt kutak engedélyesnek tekinthetők.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
62/2010.(VI.21.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy az önkormányzat hivatalos
levélben értesítse a lakokat a II. r. árvízvédelmi területen található fúrt és ásott kutak miatt kialakult
veszélyhelyzetre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József jegyző
A bizottság - 3 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
3. napirendi pont: Lakossági bejelentés a Babits M. u. 23. sz. ingatlan előtti hársfák
állapotáról, a közterület-felügyelet jegyzőkönyve alapján
Wassné Jakab Júlia: Helyszíni bejárást végzett a területen. A hársfa lelógó ágai valóban
veszélyeztetik a vezetékeket, a lelógó ágakat le kell vágni.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
63/2010.(VI.21.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság megbízza a hivatal környezetvédelmi
előadóját, hogy a Göd, Babits M. u. 23. sz. ingatlan előtti hársfák ügyben a Településellátó
Szervezetnél eljárjon és az indokolt ágakat levágassa. A bizottság a hársfák gallyazásához
tulajdonosi hozzájárulását adja.
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.
Határidő: azonnal
A bizottság - 3 - igen, egyhangú szavazattal elfogadja a határozatot.

4. napirendi pont: Környezetvédelmi előadó számára fényképezőgép biztosítása
Wassné Jakab Júlia: Munkája elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a fényképezőgép
biztosítása. A bizottság kérése volt, hogy olyan fényképezőgép kerüljön megvásárlásra, amely
mozgókép felvételére is képes. Mozgókép felvételére képes fényképezőgépet 33.900 Ft-tól lehet
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venni. A legolcsóbb fényképezőgépeket 19.000 Ft -tól lehet venni, de ez mozgókép felvételére nem
alkalmas.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a bizottság a környezetvédelmi előadó számára a 33.900 Ft értékű
fényképezőgépet vegye meg, hozzátartozó memóriakártyával és adapterrel.
Balogh György: Kérdése, hogy az említett fényképezőgép mekkora optikai zoom-mal rendelkezik?
Wassné Jakab Júlia: A gép háromszoros digitális zoom-mal rendelkezik.
Balogh György: A háromszoros digitális zoom nem megfelelő.
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy a megfelelő gép 50.000 Ft feletti értékű.
Szabó Csaba: Inkább drágább legyen a gép, de a paraméteri megfelelőek.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a fényképezőgép vásárlásához 120.000 Ft-os keretet
biztosítson a bizottság, saját keretéből.
Szabó Csaba: Felkéri Balogh György bizottsági tagot, hogy segítsen a környezetvédelmi előadónak
a megfelelő fényképezőgép megvásárlásánál.
Wassné Jakab Júlia: Köszöni a segítséget.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A fényképezőgép megvásárlásához 100.000 Ft-os keret megadását
javasolja.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
64/2010.(VI.21.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a hivatal környezetvédelmi előadója
számára fényképezőgép vásárlásához 100.000 Ft-os keretet biztosít. Az elszámolás utólagosan,
számla alapján történik.
Kerete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete
Felelős: KvB elnök
Határidő: azonnal
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Egyebek:
-

Beszámoló a szabad strand helyzetéről:

Bertáné Tarjányi Judit: Bírósági ítélet alapján a Dunán tartózkodó úszóművet a tulajdonosnak el
kell szállítania. Az úszómű tulajdonosai a bíróság ítélete ellen a legfelsőbb Bírósághoz fordultak.
Az eljárás jogilag felfüggesztett. A tulajnak az úszóműre nincs engedélye.
A BME tekintetében felhívja a Közterület-felügyelt figyelmébe a fokozott ellenőrzésre.
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Kovács László: Elmondja, hogy a területet fokozottan fogják ellenőrizni és szabálysértés esetén
azonnali feljelentést tesznek.

- Intézmények részére vásárolt szelektív hulladéktartók:
Szabó Csaba: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az intézmények számára rendelt szelektív
hulladéktartók megérkeztek. Az intézmények között szét kell osztani a tárolókat. A szelektív
tárolok, összegét a bizottság saját keretéből fedezi, ami összesen 90.000 Ft.

- Göd, Új utcai vízelvezetéssel kapcsolatos problémák:
Szabó Csaba: A Pannónia utca és Új utca ügyben 2010. június 20-án hajnal kettő és óra között kint
volt a helyszínen. A helyzet tarthatatlan. Véleménye szerint meg kell gyorsítani az eljárást, újra fel
kell venni a kapcsolatot a DMRV -vel.
Kovács László: Elmondja, hogy ma reggel a Pannónia utca és a Szeder utca sarkán lakó lakos
kereste meg a közterület-felügyelet azzal a problémával, hogy van egy elhanyagolt ingatlan ahol
nem megfelelő a csapadékvíz elvezetés.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a bizottság tegyen javaslatot egy darab 1600 Kw-os szivattyúra,
amelyet az önkormányzat árvíz esetén a lakosság részére bocsájt.
V. Pálfai Kinga: Elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetés több helyen nem megoldott. Az Ibolya
utca és az Árvácska utca között kerítéstől-kerítésig ér a víz árvíz idején.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A föld telítve van vízzel és nem tuja elnyelni.
Kovács László: Utána néznek a Pannónia utca és a Szeder utcai panasznak.
Szabó Csaba: Véleménye szerint az áteresz van eltömődve.
Balogh György: Javasolja, hogy szakértő vizsgálja meg az átereszt, valamint szüntesse meg az
eltömődést. További javaslata, hogy a DMRV felé az elsők között jelezze, hogy ezt a területet
sürgősen járják be.
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a katasztrófavédelmi szakember járt a helyszínen. Az állam
nem fizeti meg se az Alsógödi, se a Felsőgödi szakasz árvízi védekezésének összegét. Javaslata,
hogy a Széchenyi csárda elő vasbeton virágvályút alakítsanak ki.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
65/2010.(VI.21.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja vasbeton védősáv elkészítését az
Alsógödi Széchenyi csárda elé. Felkéri a Beruházási Osztályt, hogy a szükséges terveket készítsék
elő.
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Határidő: azonnal
Felelős: Beruházási osztály
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
jkv.

Szabó Csaba
elnök

