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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülése, 2010.
július 12-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, a hivatal dolgozóit.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja. Az ülésen nem jelent meg:
Kenessey Zoltán, Balogh György
A bizottság határozatképes - 3 - bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.
Az Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri:
•

Göd, Katona József utca Gutenberg utca sarkán álló, távvezetéket veszélyeztető fa
gallyazása
Előterjesztő: Detre László képviselő

•

Tulajdonosi hozzájárulás a Jávorka S. utca végében található, közlekedési tábla kihelyezését
akadályozó fa kivágásához
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

•

Tájékoztatás Göd Újtelep, Fóti út végében elhelyezkedő ingatlannal kapcsolatos állattartási
ügy
Előterjesztő: Kovács László Közterület-felügyelet vezetője

Tervezett Napirendi Pontok:
1. Göd, Rózsa u. 5. sz. alatti jegenyenyár gallyazására beérkezett árajánlatok
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2. Környezetvédelmi Program elkészítésére beérkezett árajánlatok
Előterjesztő: Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi ea.
3. Egyebek
◦ Göd, Katona József utca Gutenberg utca sarkán álló, távvezetéket veszélyeztető
jegenyenyár gallyazása
Előterjesztő: Detre László képviselő
◦ Tulajdonosi hozzájárulás kérése, a Jávorka S. utca végében található, közlekedési tábla
kihelyezését akadályozó fa kivágásához
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
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◦ Tájékoztatás Göd Újtelep, Fóti út végében elhelyezkedő ingatlannal kapcsolatos
állattartási ügy
Előterjesztő: Kovács László Közterület-felügyelet vezetője

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Göd, Rózsa u. 5. sz. alatti jegenyenyár gallyazására beérkezett árajánlatok
Szabó Csaba: Az árajánlatokat méltányosnak tartja. Elmondja, hogy az ingatlantulajdonos, akinek a
kertjében található a jegenyenyár nem tehetős ember, ezért javasolja a bizottságnak, hogy járuljanak
hozzá a fa gallyazásának költségeihez. A jegenyenyár nem csak az ingatlantulajdonos házat, hanem
további három ingatlant is veszélyeztethet.
Wassné Jakab Júlia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a bekért árajánlatok nem a fa kivágására,
hanem annak gallyazásra szólnak.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a gallyazás árának csak egy bizonyos részét fedezze a
bizottság, a fennmaradó részt a lakos fizesse meg. A növények jelenleg vegetációs időben vannak,
ezért nem tartja korrektnek az eljárást.
Szabó Csaba: Kérdése, hogy a vegetációs időre tekintettel későbbi időpontban történjen-e meg a fa
gallyazása.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem tartja szükségesnek a gallyazási munkák elhalasztását. A fa
gallyazására várhatóan augusztus hónapban kerül sor, amikor a vegetációs időszaknak már vége.
Detre László: Elmondja, hogy lakossági megkeresés érkezett hozzá, 4 darabból álló,
balesetveszélyes jegenyenyár fasor okoz problémát. A fák magánterületen állnak. A fák két másik
ingatlantulajdonos házát is veszélyeztetik. Kérdése, hogy az önkormányzat a magánterületen lévő
fák ügyében intézkedhet-e?
Wassné Jakab Júlia: Az önkormányzatnak magánterületen nincs hatásköre.
Szabó Csaba: Kérdése, hogy pontosan hol található az említett ingatlan?
Detre László: Az említett ingatlan a Petőfi Sándor utcában található, pontos címet nem tud.
Kovács László: Magánterületen álló fáról van szó, az önkormányzat kizárólag közterületen
intézkedhet. Az önkormányzatnak nincs joga az ingatlan tulajdonosát felszólítani a fa kivágására.
Wassné Jakab Júlia: Felszólítást nem küldhet az ingatlantulajdonosának, azonban a figyelmét fel
lehet hívni a kialakult balesetveszélyes helyzetre.
Detre László: Elmondja, hogy a fák kivágása nem szükséges. Felkéri Wassné Jakab Júliát, hogy az
ingatlan tulajdonosának írjon levelet, melyben kéri, hogy szüntesse meg a balesetveszélyes állapot.
Szabó Csaba: A napirendi pontra visszatérve elmondja, hogy képviselői keretéből 50.000 Ft-tal
hozzájárul a fa gallyazásának munkadíjához. Kéri, a bizottságot, hogy a fennmaradó 32.000 Ft a
bizottság saját keretéből fedezze.
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem javasolja a teljes fennmaradó összeg bizottsági keretből történő
kifizetését. A bizottság 20.000 Ft-tal járuljon hozzá a fa gallyazásának költségeihez.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
66/2010.(VII.12.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Göd, Rózsa u. 5. sz. alatti ingatlanon álló
jegenyenyár gallyazásával a Lakókert '97 Bt.-t bízza meg az árajánlatban szerepelő 82.000 Ft + Áfa
munkadíjért. Szabó Csaba képviselő, körzetfejlesztési keretéből 50.000 Ft, a bizottság 20.000 Ft
kifizetését engedélyezi. A fennmaradó 12.000 Ft az ingatlan tulajdonosát terheli.
Fedezet: 6. körzet körzetfejlesztési kerete,
Környezetvédelmi Bizottság kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
2. Környezetvédelmi Program elkészítésére beérkezett árajánlatok
Wassné Jakab Júlia: A bizottság korábban már tárgyalta Göd város Környezetvédelmi
programtervének elkészítését. A programterv elkészítésével megbízott céggel a szerződéskötés
összeférhetetlenség miatt nem valósulhatott meg. A programterv elkészítéshez új árajánlatokat kért
be. Három ajánlat érkezett. Az Akusztika Mérnöki Irodától, a Hazai Térségfejlesztő Zrt.-től,
valamint az Energoserv Mérnöki Irodától. Szakmailag mindhárom cég árajánlata megfelelő. A
bizottságnak az Energoserv Mérnöki Iroda árajánlatát javasolja elfogadásra. Az Energoserv
Mérnöki Iroda munkadíja: 980.000 Ft + Áfa. A meghatározott vállalási díjon kívül nem számolnak
fel egyéb költséget, ellenben az Akusztika Mérnöki Irodával és a Hazai Térségfejlesztő Zrt.-vel,
akik a megadott vállalási díjon kívül, bizonyos esetekben plusz költséget számolna fel.
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elfogadja és támogatja a környezetvédelmi előadó álláspontját.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
67/2010.(VII.12.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Göd város Környezetvédelmi
Programtervének elkészítésével az Energoserv Mérnöki Irodát bízza meg az árajánlatban szereplő
980.000 Ft + Áfa vállalási díj ellenében.
Fedezete: Környezetvédelmi Alap
Határidő: azonnal
Felelős: Wassné Jakab Júlia környezetv. ea.
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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3. Egyebek
•

Göd, Katona József utca Gutenberg utca sarkán álló, távvezetéket veszélyeztető jegenyenyár
gallyazása

Detre László: Elmondja, hogy a Katona J. utca és a Gutenberg utca sarkán álló jegenyenyár
veszélyezteti az alatta húzódó villanyvezetéket. A fa gallyazása szükséges. Kérdése, hogy a
vezetéket veszélyeztető fák gallyazása az ELMŰ feladata-e?
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy az ELMŰ végez gallyazási munkákat olyan fák esetében,
amelyek veszélyeztetik a villanyvezetéket. Az ELMŰ -nek a gallyazás nem feladata. Elvégezheti a
gallyazást, abban az esetben, ha az önkormányzat azt nem végzi el. Közterületen álló fák gallyazása
önkormányzati feladat.
Detre László: Kéri, hogy a bizottság helyszíni szemle alkalmával tekintse meg a kérdéses fát.
Kovács László: Egyetért a környezetvédelmi előadóval, miszerint a vezetékeket veszélyeztető fák
gallyazása közterületen az önkormányzat feladata, magánterületen az ingatlan tulajdonosának a
kötelessége. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy adott esetben az önkormányzat elmulasztja
az intézkedést és a távvezeték megsérül, úgy az ELMŰ kártérítéssel élhet. A kéri helyszíni szemlét
a közterület-felügyelet és a környezetvédelmi előadó elvégzi.
Detre László: Felkéri a közterület-felügyelet vezetőjét és a környezetvédelmi előadót, hogy
helyszíni szemle alkalmával vizsgálják meg a jegenyenyár helyzetét.
•

Tulajdonosi hozzájárulás kérése, a Jávorka S. utca végében található, közlekedési tábla
kihelyezését akadályozó fa kivágásához

Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a Duna-parton az 525. hrsz. és a 03. hrsz. területeken vízi
közlekedési táblák kihelyezése van folyamatban. A táblák kirakási határideje 2010. augusztus 1.
Amennyiben a táblák augusztus 1-ig nem kerülnek kihelyezésre az engedélyezési eljárást újra meg
kell indítani. A Jávorka S. utcában a vízi közlekedési tábla kihelyezéséhez szükséges egy darab fa
kivágása. A fa kivágásához tulajdonosi hozzájárulás megadását kéri a bizottságtól. Továbbá kéri a
bizottságot, hogy anyagilag támogassák a táblák költségének kifizetését.
A bizottság az alábbi határozatot hozza:
68/2010.(VII.12.) sz. KvB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárulását adja Göd, 525. hrsz. és a
03. hrsz. területeken vízi közlekedési tábla kihelyezéséhez szükséges fa kivágásához, valamint a
gallyazási munkák elvégzéséhez. A kihelyezésre kerülő táblák költségét a bizottság saját keretéből
utólagos elszámolás alapján kifizeti.
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: főépítész
A bizottság - 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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•

Tájékoztatás Göd Újtelep, Fóti út végében elhelyezkedő ingatlannal kapcsolatban:

Kovács László: Göd Újtelep, Fóti út végében található ingatlanon a tulajdonos nem megfelelő
körülmények között tart állatokat. Több bejelentés érkezett a Közterület-felügyelet részére. Kéri a
bizottságot, hogy szakmailag segítse a Közterület-felügyelet munkáját.
Wassné Jakab Júlia: Elmondja, hogy ez az ügy nem tartozik a bizottság feladatkörébe. A
környezetvédelmi előadó a pontos cím megadását követően felveszi a kapcsolatot az illetékes
hatóságokkal.

Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Kádár Benigna
jkv.

Szabó Csaba
elnök

