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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülése, 2010. 
február 18-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, valamint a hivatal 
dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.  
  
A bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van.    
 
dr. Nagy Atilla aljegyző megérkezett. 
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.  
 
Bertáné Tarjányi Judit főépítész megérkezett. 
 
 
Az Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri: 

  
-    Kenessey Zoltán: A KvB 2009. évi határozatai végrehajtásának ellenőrzése.   

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva kéri, hogy a bizottság vegye le napirendről a 7. napirendi pontot és azt 
a következő ülés alkalmával tárgyalja. 
 
A 7. napirendi pont „Tájékoztató a Környezetvédelmi Bizottság 121/2009.(XII.07.) sz. 
határozatával kapcsolatos zajvédelmi szakértői irodák listáiról” a bizottság leveszi napirendről.  
 
 
Napirendi Pontok: 
 

1. A Gödi Városfejlesztési és Szépítő Egyesület 2009. évi fásítási programjának 
elszámolása 

 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

2. Árajánlatok elbírálása – Göd Város Környezetvédelmi programjának elkészítéséhez 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök, Kopász Sándor v. főt.  
 

3. Szakáts kert üzemeltetése 
 Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

4. Agglomerációs terv felülvizsgálata  
 Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 

5. A Jávorka S. utcai CBA üzlet fellebbezési ügye 
 Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva alelnök 
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6. Alagút utcai fák, facsonkok kivágása 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
      7.  Tájékoztató a Környezetvédelmi Bizottság 121/2009.(XII.07.) sz. határozatával      
 kapcsolatos zajvédelmi szakértői irodák listáiról: 
 

8.  Tájékoztató természetbarát útszóróanyag beszerzéséről 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

9.    Pályázati lehetőségek az önkormányzat oktatási intézményi részére 
  Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
     10.  Városi szemétszedési akció 
  Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
     11.   Egyebek 
 

• Tájékoztató macskatenyésztési ügyben hozott bírósági végzésről 
 Előterjesztő: dr. Garabon Sándor jogtanácsos 
 

• Tájékoztató a Jegenye utcai perrel kapcsolatban 
 Előterjesztő: dr. Garabon Sándor jogtanácsos 
 
• Gödi Sziget természetvédelmi jelentősége és rehabilitációjának lehetőségei 
 Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva alelnök 
 
• Piarista Szakiskola károsanyag elszívó rendszerének zajkibocsájtása 
 Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva alelnök 
 
• Szelektív hulladéktartók kihelyezése 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
• Faliújság készítése a Huzella Tivadar Általános Iskola részére 
 Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 
• Környezetvédelmi Bizottság 2009.  évi határozatainak ellenőrzése 
 Előterjesztő: Kenessey Zoltán 
 
• Pet Állat - és Környezetvédelmi Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója, valamint 

kérelme Támogatási Megállapodás meghosszabbítására 
 Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

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

1. A Gödi Városfejlesztési és Szépítő Egyesület 2009. évi fásítási programjának 
elszámolása: 

 
Szabó Csaba: Az elnök köszönti a Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület elnökét Berta Sándor 
urat, valamint az egyesület munkáját nagyban segítő Bertáné Tarjányi Juditot. Elmondja, hogy a 
beszámolót nagyon jónak találja.  

 
Berta Sándor: Az egyesület elnöke röviden ismerteti az egyesület fásítási programját. A Kossuth 
utca végén a Duna közig terjedő területen végeztek újratelepítéseket. A területen és  a hozzá 
kapcsolódó területen több alakalommal végeztek kaszálást, gazmentesítést. Az Környezetvédelmi 
Bizottságtól és a Városfejlesztési Bizottságtól összesen 200.000 Ft-ot nyert az egyesület, a teljes 
projekt ára 600.000 Ft-ot tett ki. Megköszöni a bizottság támogatását. Köszöni dr. Mödlingerné 
Kovács Éva, Szabó Csaba és dr. Hetényi Tamás segítségét, valamint minden ember segítségét, akik 
részt vettek a fásítási program megvalósításában.  

 
Lenkei György megérkezett. 

 
Elmondja továbbá, hogy ezeken a területeken a fenntartási munkák sok időt igényelnek, azonban az 
egyesület rendelkezik a munka elvégzéséhez megfelelő gépekkel. Tájékoztatásul elmondja, hogy az 
egyesület 2,5 hektár területet tart rendben önkormányzati segítség nélkül, az egyesület a fásítási 
munkákon kívül padokat is telepített.  

 
 

Lenkei György elhagyja az üléstermet.  
 
Végezetül megkéri a bizottságot, hogy ha teheti a jövőben is támogassák az egyesületet.  
 
Szabó Csaba: Megköszöni a beszámolót és hozzáteszi, az egyesület a bizottság támogatására 
továbbra is számíthat.  

 
Kovacsik Tamás megérkezett. 

 
 
2. Árajánlatok elbírálása – Göd Város Környezetvédelmi programjának 

elkészítéséhez: 
 

Kopász Sándor: A helyi környezetvédelmi programot jogszabályváltozás miatt meg kell újítani 
vagy ki kell egészíteni. Három cégtől érkezett árajánlat. Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. árajánlata  
550.000 Ft + áfa. összegért készítené el a programtervet. Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft.  
országosan minősített, gyakorlott cég. A másik cég a Hazai Térségfejlesztő Zrt., amely 600.000 Ft + 
áfa összegért készítené el a tervet. A Hazai Térségfejlesztő Zrt. készítette a kistérségre vonatkozó 
környezetvédelmi - és hulladékkezelési tanulmányt. A harmadik ajánlat a Kontot Expert Bt, a cég 
két ajánlatot terjesztett elő. Az első változatban a már meglévő program átdolgozását tartalmazza ez 
540.000 Ft + áfa, a kettes változatban szereplő ajánlat egy teljesen új környezetvédelmi program 
kidolgozását tartalmazza. Ennek vállalási díja: 1,1 M Ft + Áfa. Véleménye szerint a  Kontor Expert 
Bt. tette a legkedvezőbb ajánlatot.   

 
dr. Hetényi Tamás megérkezett.  
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján részletes és új 
környezetvédelmi programtervet szeretne. Legszimpatikusabbnak a  Kontor Expert Zrt. 

 
Balogh György: Elmondja, hogy a Tesz-en keresztül munkakapcsolatban áll Wassné Jakab Júliával, 
bizonyította már, hogy jól dolgozik. Nagyon jónak találja, hogy teljesen új helyzetértékelést 
készítene, ezt egyedül a Konto Expert Bt. ajánlatában szerepel. Rövid, illetve hosszútávú célokat is 
kitűz. A Konto Expert Bt. árajánlatának elfogadását javasolja.  

 
Kenessey Zoltán: Hiányolja, hogy Göd város fáinak felmérése nem szerepel az ajánlatban. Szerinte 
nem lehet különválasztani a kettőt.  

 
Szabó Csaba: Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. és a Hazai Térségfejlesztő Zrt. ajánlatában a már 
meglévő program átdolgozását vállalják. A Konto Expert Bt. teljesen új programot készítene. Az 
elnök a Konto Expert Bt. ajánlatának elfogadását javasolja a bizottságnak..  

 
 

    5/2010.(II.18.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Göd város új Környezetvédelmi 
Programjának elkészítésre beérkezett  árajánlatok közül a Konto Expert Bt. árajánlatában szereplő 
II. változatban foglaltakat fogadja el. A II. változatban foglalt feladatok vállalási díja: 1,1 M Ft + 
Áfa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
3. Szakáts-kert üzemeltetése: 
 

Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a Képviselő-testület felmondta a Horgász Egyesülettel 
kötött bérleti szerződést, viszont nem szeretné, ha a terület elveszne. A Szakáts-kert hasznosítására 
valamilyen módot keresni kell. El kell dönteni, hogy a Szakáts villával együtt hasznosítsuk vagy 
különválasztva a kert és a villa hasznosítása. A Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy  külön  
pályázatot ír ki a villa és kert hasznosítására. Javasolja, hogy a bizottság készíttessen 
természetvédelmi kezelési tervet, leszerződni csak a terv elkészülte után lehet, azonban a pályázatot 
attól még meg lehet hirdetni. Javasolja továbbá, hogy elsősorban gödiek számára legyen 
meghirdetve a pályázat, valamint külön legyen megpályáztatva a villa épületének hasznosítása és a 
kert hasznosítása.   

 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy teljesen megoldott-e a Horgász Egyesülettel kapcsolatban 
felmerült problémák. Ameddig nem releváns, addig nem lehet kiírni a pályázatot. Nem ért egyet 
azzal, hogy a pályázatban szerepeljen a horgász tó, hiszen annak helyzete nem tisztázott.  

 
Kovacsik Tamás: Elmondja, hogy a Horgász Egyesület halállományának felmérése tavasszal fog 
megtörténni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Debreczeni Péter már készített a Szakáts-kertre vonatkozó kezelési tervet  
most már csak aktualizálni kellene. 
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    6/2010.(II.18.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy adjon megbízást 
Debreceni Péternek a már 2001.-ben elkészített, Szakáts-kertre vonatkozó kezelési tervet 
aktualizálására. A kezelési terv elkészítésének anyagi költségeinek fedezete a környezetvédelmi 
alap. A Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Városfejlesztési Bizottsággal, javasolja a Szakáts-
kertre vonatkozó pályázat kiírását, a kertrész  külön kezelésével.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  

 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

4. Agglomerációs terv felülvizsgálata: 
 

Bertáné Judit: Az agglomerációs tervet vizsgálja felül  a településszerkezeti tervet. Az erdészet 
beavatkozott. Az alsógödi focipálya és a Steinhor telepek  a legfontosabbak.  
Magad zöldfelületi arányú különleges rendeletetési térség besorolásban javaslom. 39. tábla  tele van 
távvezetékkel maradt városias térség a nemeskéri gazdasági térség lett. A többi maradt 
mezőgazdasági, ez nem biztos hogy rossz 39 táblát ne kifogásoljuk. Viszont sződi délkeleti 
gazdálkodási viszont változtatni.  
 

 
     7/2009.(II.18.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az agglomerációs terven a 
következős módosítások átvezetését. 

− Erdészet:  
− Az alsógödi focipálya (1935 hrsz) a jelenlegi „erdőgazdálkodási térség” helyett, 

„magas zöldfelületi arányú különleges rendeltetésű térség” besorolást kapjon. 
− A termálfürdőtől délre levő terület (6952/2 hrsz) nyilvántartott erdő, nem városias 

térség, kerüljön „erdőgazdálkodási térség” besorolásba. 
− A Jegenye utcai erdő határrendezése jelenleg bírósági szakban van, a bírósági ítélet 

szerinti határ feltüntetését kéri a bizottság 
− A Fenyves (6322/5) nem városias térség, hanem „erdőgazdálkodási térség” 
− A Steinhor telepek (084/1, 089/1 hrsz) „erdőgazdasági térség” helyett kerüljenek 

„magas zöldfelületi arányú különleges rendeltetésű térség” besorolásba. 
− A Szakáts-kertnek (783 hrsz) a TSZT-ben zöldövezeti besorolást kapott része kerüljön át 

„magas zöldfelületi arányú különleges rendeltetésű térség” besorolásba. 
− Göd 1-es számú bányája (0110/1hrsz) kapjon „ásványvagyon gazdálkodási térség” 

besorolást 
− A Gödöt Csomáddal összekötő út és a Gödtől délre vezető 2-es- M2 összekötő út elfogadott 

nyomvonala kerüljön fel a tervre 
−  A Szálender tanya, (070/30) illetve a 09-es tábla besorolása a TSZT-ben „kertes 

mezőgazdasági térség”, javítandó 
− Sződi dél-keleti gazdasági térség az önkormányzatok közötti per tárgya, a bírósági ítélet 

szerinti határ átvezetését kéri a bizottság. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, főépítész 

 
 

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

Kovacsik Tamás elhagyja az üléstermet.  
 
 
5. A Jávorka S. utcai CBA üzlet fellebbezési ügye: 
 

Dr. Mödlingerné Kováccs Éva: Elmondja, hogy a Jávorka S. u. sarkán lévő CBA üzemeltetője 
fellebbezést nyújtott be a bizottság határozatai ellen. A Közép-magyarországi Államigazgatási 
Hivatal megsemmisítette a bizottság határozatit, azzal az indokkal, hogy a területen lévő fák 
magánterületen, nem pedig közterületen állnak, így az önkormányzatnak beleszólása nincs. 
Elmondja, hogy a fák kivágásával jelentősen csökkent a zöldfelületi mutató. A zöldfelületi 
mutatónak el kell érnie a 35%-ot.. Javasolja, hogy előnevelt gömbjuharfákat ültessen az üzemeltető 
a zöldfelületi mutató visszaállítása érdekében.  

 
Kopász Sándor: Ketté kell választani az államigazgatási eljárást és a önkormányzati igazgatási 
feladatot. Az államigazgatási hivatal határozata nem régen érkezett meg. Korm. rendelet alapján 
kiderül, hogy a fakivágási engedély kiadás nem terjed ki magánterületre, ezért a jegyzőnek nincs 
ebben határköre. A helyi rendelet 6/2000.(II.22.) Ök. rendelet Göd Város helyi környezetvédelmi 
szabályairól szóló rendeletben magánterületen csak a fenyőfák és a diófák kivágása 
engedélyköteles. Az államigazgatási hivatal minden eljárást megszüntetett. Jogilag nem tehetünk 
semmit.   
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem került a Képviselő-testület elé a Környezetvédelmi Bizottság  
javaslata,  miszerint védettség alá helyez egy fát.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: A zöldfelület helyreállításában a bizottság nem járhat el, az építéshatóság 
ugyanis már tett lépéseket az ügyben, kötelezte a 35%-os fapótlásra. Természetesen a cég ez ellen is 
fellebbezést nyújtott be, azonban az építéshatóság a fellebbezést megcáfolta. A közterületen 
engedély nélkül végzett aszfaltozással azonban van tennivaló. 

 
 

          8/2009.(II.18.) sz. KvB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága kéri a Jávorka S. u. CBA 
üzemeltetőjét, hogy  tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges közterületrendezési terv benyújtását, 
amennyiben az üzemeltető nem nyújtja be határidőre a közterületrendezési tervet a jegyző 
kezdeményezzen ellene birtokvédelmi eljárást.    

 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   

 
 
6. Alagút utcai fák, facsonkok kivágása: 
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dr. Mödlingerné Kovács Éva: Emlékezteti a tagok, hogy a Mikszáth utcai fa kidőléskor a bizottság   
fel kért egy céget, hogy egyúttal vizsgálja meg az alagút utcai fákat is. Nagy András cége végezte el 
a felmérést. A cégtől kértük ezen fák kivágását, azonban kiderült, hogy jóval feljebb van a rothadás, 
mint azt gondoltuk. Végül úgy döntöttünk, hogy maradjanak meg a fák, és úgy legyenek megvágva, 
hogy esetlegesen lehetőségük legyen kihajtani. Elmondja, hogy a fákat nem lehet kituskózni.   

 
Szabó Csaba: Az elnök elmondja, hogy az ilyen öreg fákat, úgy metszik meg, hogy a fát ¾ részben 
vágják ki a többi részét azonban meghagyják.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: Az Alagút utcai fák fiatalítás alatt vannak, nem pedig kivágás alatt. 
Javasolja, hogy kerüljön ki egy tájékoztatás a fák állapotával kapcsolatban.  

 
Kenessey Zoltán: Nem ért egyet a  Szociális Bizottság határozatával.  

 
Kopász Sándor: A körzeti képviselő aláírása is szerepel azon a papíron, melyen az Alagút utcai fák 
meghagyásáról szól.  

 
 

    9/2010.(II.18.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága nem járul hozzá az Alagút utcai fák, 
maradék facsonk kivásáshoz. Felkéri a jegyzőt, hogy helyezzen ki táblát a fák védelmében, melyen 
tüntesse fel, hogy a fák kivágása bírságot von maga után.  Továbbá a bírság mértékét határozza meg 
és ezt is tüntesse fel a kihelyezésre kerülő táblán.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   

 
 

 
7. Tájékoztató a Környezetvédelmi Bizottság 121/2009.(XII.07.) sz. határozatával 

kapcsolatos zajvédelmi szakértői irodák listáiról: 
 
 

Kopász Sándor: A bizottság 121/2009.(XII.07.) sz. határozatával felkérte a jegyzőt, hogy 
zajvédelmi rendeletet készítsen elő. Kopász Sándor kéri a bizottságot, hogy pontosan határozza 
meg, mely területekre szeretné fokozottan zaj védet területté nyilvánítani. Javasolja, hogy helyszíni 
bejárást tegyen a bizottság a védett területek pontos meghatározása érdekében. Tájékoztatást ad 
arról, hogy zajvédelmi rendeletet csak akkor lehet készíteni, ha ismertek a pontos helyrajzi számok. 
Továbbra is szükségesnek tartja helyszíni szemle kitűzését.  
 
Kenessey Zoltán: Köszöni a tájékoztatást. Kérdése, hogy Göd városa miért nem szerepel abban a 
zajtörvényben, mely a kistérségi szabályozást tartalmazza.  

 
Kopász Sándor: Elmondja, hogy a zajvédelmi térkép nem kötelező, az agglomerációs térkép 
azonban kötelező. Korm. rendelet szabályozza, hogy kinek kell. 

 
Szabó Csaba: Szabályozva van a Korm. rendeletben, hogy a zajvédelmi térképet Budapesttől hány 
km-es körzetben kell elkészíteni.   
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Bertáné Tarjányi Judit: Göd városa szerepel az agglomerációs térképen. 
 

dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Gödi Sziget egy részét zajvédelmi szempontból fokozottan védett 
területté, a másik részét csendes területté kell nyilvánítani. Zajtérkép készítésére országos pályázat  
van kiírva. Kéri a főépítész, hogy a pontos helyrajzi számokat ismertesse. Elmondja, hogy azért 
nem került pontos helyrajzi szám az előző határozatba, mert nem a bizottság nem tudta a Képviselő-
testület támogatja-e javaslatukat. A képviselő-testület támogatja a zajvédelmi rendelet elkészítését, 
ebben az esetben már lehet konkretizálni a területeket.  

 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy miért csak Göd egy adott területét vesszük figyelembe. Javasolja, 
hogy ne csak a Gödi Szigetre készítse el a város a zajvédelmi rendeletet, hanem egész Göd 
területére.   

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Gödi Sziget különösen védendő terület, éppen ezért készül 
kifejezetten erre a területre zajvédelmi rendelet.  
 
Kenessey Zoltán: Javasolja az egész városra vonatkozó zajtérkép elkészítését.  
 
Szabó Csaba: Az elnök nem támogatja a javaslatot.  
 
Kopász Sándor: A helyszíni bejárást továbbra is javasolja. 
 
Szabó Csaba: A pályázaton való indulást javasolja.   
 
 
    10/2010.(II.18.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Kopász Sándor, hogy  tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a Gödi Sziget és környezete érdekében elkészítésre kerülő zajtérképpel 
kapcsolatban. Értve ez alatt az árajánlatok bekérését, valamint területi mérés megszervezése és 
pályázati lehetőségek felmérését illetően.  
„Csendes övezet” alá vont területek ( önkormányzati, egyházi, vagy állami tulajdonú ingatlanok) 
helyrajzi számai: 178/1 hrsz.(Zsákutca), 190 hrsz.(Ártér), 263 hrsz. (Csapatpihenő), 352/1-6 hrsz. 
(Sétány, illetve a focipálya), 353 hrsz. (Feneketlen tó), 367 hrsz. (ELTE), 417 hrsz. (Piarista Iskola), 
419 hrsz. (BME), 2769/3 hrsz. (Jegenye utcai erdő), 2769/15 hrsz. (ártéri erdő a Szeszgyári lejtő 
mellett), 2770/1 hrsz. (ártéri erdő) 
„Zajvédet övezet” alá vont terület helyrajzi száma:  Gödi Sziget 03 hrsz.  
A vonatkozó térkép a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor  
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

8. Tájékoztató természetbarát útszóróanyag beszerzéséről: 
 
 

Szabó Csaba: Ismerteti az előterjesztést. Az elnök elmondja, hogy felvette a kapcsolatot Sipőcz Kft 
nevű céggel, amely környezetbarát útszóróanyag forgalmazásával foglalkoznak. Göd városának 
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éves szinten 3-5 tonna környezetbarát útszóróanyagra lenne szüksége. Ezt a fajta jégoldó anyagot 
olyan helyen használnánk, amely különösen érzékeny területnek számít.  

 
dr. Hetényi Tamás: A Tesz igazgatója hozzáteszi, a környezetbarát útszóróanyag költsége igen 
magas. Az eddig használt anyag árának többszöröse. Tudni kell, hogy a jégoldó zeolitnak 
maradékanyaga keletkezik., ami problémákat vett fel. A Gödi Körképben megjelent egy cikk arról, 
hogy ezt az anyagot a Tesz árusítaná, ennek lehetőségét nem javasolja. Véleménye szerint a 
gazdaboltokban lenne a legcélszerűbb árusítani.  

 
Kenessey Zoltán: Köszönjük a tájékoztatást. A környezetbarát jégoldó nagyon jó minőségű 
anyagnak tűnik.  

 
 
9.  Pályázati lehetőségek az önkormányzat oktatási intézményi részére: 
 

Szabó Csaba: Az elnök javasolja, hogy az intézmények pályázhassanak 50.000 Ft/intézmény 
összegre, amit fásításra, füvesítésre stb. fordíthatnak, ezzel is hozzájárulva a város zöldfelület 
növeléséhez. Kérdezi a tagokat, hogy megfelelőnek találják-e az összeget? 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem konkretizálná az összeget. Javasolja keretösszeg megállapítását. 
Kérdése elnök úrhoz, hogy pontosan mely intézményekre gondolt? 

 
Szabó Csaba: Minden oktatási intézményre vonatkozik a pályázat.  

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Megállapítása szerint, ha minden oktatási intézmény számára 50.000 
Ft  pályázati összeget nyújt a bizottság, azzal a bizottság keretének felét elveszti. Éppen ezért nem 
javasolja a bizottsági keretből történő fedezetet. Véleménye szerint a költségvetésbe kell betervezni 
ennek teljes összegét.   

 
Balogh György: Egyetért azzal, hogy 50.000 Ft maximálisan elnyerhető pályázatot hirdessen a  
bizottság az oktatási intézmények részére.  

 
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy van-e esélye arra a bizottságnak, hogy a keretét megemelje  a 
Képviselő-testület. Nem tartja megfelelőnek a bizottsági keretből történő finanszírozást. Javasolja, 
hogy a költségvetésbe legyen betervezve, a pályázat teljes összege.   

 
Balogh György: Véleménye szerint, az intézmények számára kiírt pályázatot a Városfejlesztő 
Bizottság is támogathatná. A Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság 
együttesen hirdethetné meg az intézmények számára. 

 
Szabó Csaba: Az elnök egyeztet a Városfejlesztési Bizottsággal. Az egyeztetés után újra visszakerül 
napirendre az intézmények számára meghirdetett pályázati lehetőség.   

 
Kenessey Zoltán: Jónak találja a két bizottság összegfonodását ebben az ügyben, hiszen így sokkal 
könnyebb lenne a bizottságnak. Javasolja az Közművelődési és Oktatási Bizottság bevonását is. 

 
Szabó Csaba: A Németh L. Ált. Iskola többször is nyújtott be a kérelmet a bizottság felé. A 
bizottság mindig támogatta a Németh L. Ált. Iskolát, ezért is gondolt arra, hogy a többi intézményt 
is lehetőséget kaphasson.  
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10. Városi szemétszedési akció: 
 

Szabó Csaba: Ismerteti a szemétszedési akció lényegét. A kiküldött anyagban a tavalyi 
szemétszedési akció költségvetése szerepel. Tájékoztatásul közli, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a 
szemétszedési akciót a 2010. évben is szeretné megvalósítani a civil szervezetek segítségével. Az 
ide szemétszedési akció 2010. március 27-én kerül megrendezésre. A bizottság támogatását kéri. 

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Alelnök asszony maximálisan támogatja a szemétszedési akciót.  
Kérdezi az elnököt, hogy pontosan mikor kerül sor a szemétszedésre, március 20-án vagy március 
27-én? A kiküldött anyagban mindkét dátum szerepel. 

 
Szabó Csaba: Alelnök kérdésére válaszolva az elnök elmondja, nem tudta pontosan melyik napon 
lesz megtartva a szemétszedés, mert az egyik civil szervezet is szervez szemétszedési programot. A 
két program ütközésének elkerülése érdekében határozott meg két dátumot. Azóta azonban eldőlt, 
hogy a  március 27-i (szombat) nap bizonyul megfelelőnek.    

 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az anyagban szerepel, hogy esős nap esetében a takarítást két hét 
múlva szombaton pótolják. Kérdése, hogy a két hetet mihez képest kell számolni. 
 
Szabó Csaba: 2010. március 27-től számított második szombatot jelenti.  

 
     11/2010.(II.18.) sz. KvB  határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megbízza Szabó Csaba elnököt, hogy a 
2010. évi szemétszedési akció szervezésében teljes körűen eljárjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba 
 
 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
11. Egyebek: 
 
 

• Tájékoztató macskatenyésztési ügyben hozott bírósági végzésről: 
 
 
Szabó Csaba: A bizottság  tisztelettel köszönti dr. Garabon Sándor jogtanácsost. 
 
dr. Garabon Sándor: Jogtanácsos úr ismerteti a bizottság előtt a macskatenyésztési per ügyét. Göd, 
Nagy I. u. 6. sz. alatti lakos Kovács Csilla Nóra ügye. A hölgy, lakóházát lefedte halóval és itt átlag 
17 - 20 macskatenyészetet alakított ki. Elmondja, az állattenyészet rendeletben van szabályozva. A 
rendeletben nem szerepel a macskatenyészet, hiszen ez nagyon ritka eset. Kizárólag a hobbiszinten 
való tartás van szabályozva, ez két macska tartását engedélyezi házanként. Kovács Csilla Nóra 
utólagos engedélyért fordult a  Környezetvédelmi Bizottsághoz. A bizottság kérelmét elutasította. A 
bizottság határozata ellen a Pest Megyei Bírósághoz fordult, a határozat felülvizsgálata és 
megváltoztatása iránt. Az Önkormányzat szünetelést kért a bíróságtól, hogy lehetősége legyen 
megváltoztatni rendeletét. Az így megváltoztatott rendeletben az érintett szomszédok, valamint a 
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Környezetvédelmi Bizottság engedélye szükséges tenyészet fenntartásához. Elmondja, hogy ennek 
alapján a bizottság megkérte a szomszédok véleményét. A szomszédok beleegyezésének hiányában 
azonban a bizottság elutasította Kovács Csilla Nóra kérelmét. A későbbi per során hivatkozott a 
hölgy a határozat jogszerűtlenségére, valamint nem értett egyet azzal, hogy a szomszédok 
bevonásáról, Őt nem értesítette a bizottság. Elmondja, a szabályozás jogszerű volt. Tájékoztatja a 
bizottságot, hogy az önkormányzati rendelet jogszerűségét csak az alkotmánybíróság vizsgálhatja 
felül. A bíróság ítéletében kiemelte, hogy a szomszédok véleményének kikérése jogszerű volt. A 
bíróság Felperes keretesét elutasította és kötelezte 20.000 Ft perköltség, valamint 16.000 Ft illeték 
megfizetésére. Végezetül elmondja, hogy az ítélet jogerős, fellebbezésnek nincs helye. 
 
Szabó Csaba: Az elnök megköszöni a beszámolót és további sok sikert kíván jogtanácsos úr 
munkájához.  
 
dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy Kovács Csilla Nóra a per alatt elköltözött Gödről. 
 
 

• Tájékoztató a Jegenye utcai perrel kapcsolatban: 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Jegenye utcai tárgyaláson is születtek  
fejlemények  
 
Szabó Csaba: Kéri dr. Garabon Sándor jogtanácsost, hogy röviden ismertesse a Jegenye utcai perről 
a bizottságot.  
 
 
dr. Garabon Sándor: Elmondja, hogy az Erdészeti hatóság igen makacs és kemény ellenfélnek 
bizonyul. Jogtanácsos úr elmondja, hogy a főépítésztől kapott iratok sokban segítették az ügy előre 
vitelét. A jogszabályok és iratok alapján az önkormányzat szempontunkból kedvezően áll az ügy. 
Az erdészet, az önkormányzatot kötelezte az eredeti állapot helyreállítására. Tájékoztatja a tagokat, 
hogy a területen gödi lakos 100.000 millió Ft értékben épített házat. Eredeti állapot helyreállítása, 
ebben az esetben azt is jelenti, hogy a területen épült lakóházat el kell bontani. A kár több szász 
millió forint. Az összes kár több száz millió Ft-ot tenne ki. Az erdészeti hatóság további 
végrehajtást kért, 150.000 , valamint 300.000 Ft megfizetését kérte. Elmondása szerint a per állása 
az önkormányzat szempontjából kedvező, hiszen amikor a terület parcellázásra kerül a telekkönyvi 
nyilvántartásban a terület „közpark művelési ág” besorolás alatt állt, nem pedig „erdő művelési ág” 
besorolásban szerepelt. Ez esetben az önkormányzat nem erdő területet vett igénybe. A rendezési 
terv tartalmazta a parcellázást, amihez az erdészet is elismerte, hogy a terület nem erdő besorolású . 
Az erdészeti hatóság becsatolt egy eseti döntést, amely tartalmazza, hogy az erdő besorolású a 
terület, ha nem az szerepel az ingatlannyilvántartásban. Az eseti döntésnek más a tényállása. A 
tényállás, amit becsatolt az erdészet a fakivágásról szól. A fakivágáshoz valóban kell engedély, ha 
erdő területén van a fa az erdészet engedélye szükséges, ha közterületen akkor a jegyzőé. Ezt 
törvény állapítja meg, nem eseti döntés. A tárgyalás jövőhét szerdán folytatódik.   
 
 
 

• Gödi Sziget természetvédelmi jelentősége és rehabilitációjának lehetőségei 
 
 

dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ismerteti az előterjesztést. A rendezvény 2010. január 30.-án  került 
megrendezésre. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy a rendezvényen sok ember megjelent. Az 
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alelnök kéri a bizottságot, hogy a rendezvény költségét, kb. 7000 Ft-ot, melyet saját maga fedezet a 
bizottság térítse meg. 
 
      12/2010.(II.18.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a „Gödi Sziget 
természetvédelmi jelentősége és rehabilitációjának lehetőségei” rendezvény számlájának 
rendezését. 
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KvB 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

• Piarista Szakiskola károsanyag elszívó rendszerének zajkibocsájtása: 
 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az elmúlt ülésén a bizottság napirendjére került a Piarista Szakiskola 
festőműhelyének károsanyag elszívó rendszere. Az akkori előterjesztés alapján a rendszer 
zajkibocsájtási értéke 80 decibel. Javasolja a bizottságnak, hogy 50 decibel határértékben szabja 
meg a károsanyag elszívó rendszer zajkibocsájtását. 
 
Kenessey Zoltán: Véleménye szerint nem lehet garantálni, hogy a beépített szerkezet zajkibocsájtási 
határértéke nem fogja meghaladni a bizottság által meghatározott 50 decibeles értéket.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a jegyző köteles zajkibocsájtási határértéket megszabni.  
 
Balogh György: A zajszint mértéke nagyban függ a beépítése technológiától. Mindenképpen meg 
kell adni egy határértéke, hiszen ez alapján lehet elkezdeni a tervezést. A beépítés után ellenőrizni 
tudjuk, hogy valóban a megadott határértéken belül marad a rendszer zajkibocsájtási szintje.. 
 
dr. Mödlingené Kovács Éva: Javasolja a maximális 50 decibel zajterhelési határérték megadását.  
 
      
            13/2010.(II.18.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Piarista Szakiskola károsanyag elszívó 
rendszerének telekhatáron mért, 50 decibel maximális zajterhelési határértékét fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A bizottság – 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

• Szelektív hulladéktartók kihelyezése 
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Szabó Csaba: A Huzella iskola és a búzaszem iskolát is meglátogattam. A tavalyi levélre nem sok 
kérelem érkezett. A támogatást szeretnem 7 db Huzella 3 db 3 db legyen a családsegítőre és a 
búzaszembe is. Ez a környezetvédelmi bizottság keretéből 
 
 
    14/2010.(II.18.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága támogatja az intézmények szelektív 
hulladéktartók kihelyezéséről szóló kérelmét. A Huzella Tivadar Általános Iskola részére 7 db,  a 
Családsegítő Szolgálat részére 3 db, a Búzaszem Iskola részére 3 db szelektív hulladéktartó 
kihelyezését támogatja.  
Fedezete: Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kopász Sándor 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
  
 

• Faliújság készítése a Huzella Tivadar Általános Iskola részére:   
 
Szabó Csaba: Az elnök felkéri Wassné Jakab Júliát, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Wassné Jakab Júlia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy egyeztet a Huzella Tivadar Ált. Iskolával a 
faliújság ügyében. Az iskolának már van faliújsága, amit egy külsős cég csinált. Az iskola jó 
ötletnek tartja a bizottság által szorgalmazott környezetvédelmi faliújság létrehozását. Az iskola  
szeretné, ha a faliújságot az a cég csinálná meg, aki ez előzőt is elkészített számukra. Ennek 
elkészítése kb. 10.000 Ft-ba kerül. Az iskola kérése, hogy ennek összegét a bizottság fedezze.  
 
Szabó Csaba: Az elnök véleménye szerint 10.000 Ft faliújság készítésére nagy összeg.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a cégtől kérjen be a bizottság fotóval ellátott árajánlatot. 
     
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Véleménye szerint megér 10.000 Ft a faliújság elkészítése, ha ez 
elősegíti a környezetvédelmet.  
  
Kenessey Zoltán: Kérdése, hogy az iskolának nem volt eddig faliújsága? 
 
Wassné Jakab Júlia: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az iskolának van már egy faliújsága, 
azonban az már megtelt, ezért lenne szükség még egy készítésére. Javasolja, hogy több cégtől is 
kérhet a bizottság árajánlatot. 
  
 
    15/2010.(II.18.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Huzella Tivadar Általános Iskola   
faliújságát készítő cégtől fotóval ellátott árajánlatot kér. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Kopász Sándor 
 



27 

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

• Környezetvédelmi Bizottság 2009.  évi határozatainak ellenőrzése: 
 
 
Kenessey Zoltán: Kéri a bizottságot, hogy a következő ülésen a 2009. évi határozatokat ellenőrzését 
hajtsa végre.  
 
Szabó Csaba: A határozatokat végrehajtásának ellenőrzését a következő ülésen napirendre tűzi.  
 
 
 

• Pet Állat - és Környezetvédelmi Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója, valamint 
kérelme Támogatási Megállapodás meghosszabbítására: 

 
Aljegyző: Elmondja, hogy a Pet Állat – és Környezetvédelmi Egyesület támogatási megállapodását 
2010. március 30-ig kérik meghosszabbítani. A bizottság hozzájárulását kéri a megállapodás 
meghosszabbításához.  
 
 
     16/2010.(II.18.) sz. KvB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelem Bizottsága hozzájárul a Pet Állat – és 
Környezetvédelmi Egyesület Támogatási Megállapodásának 2010. március 30. napjáig való 
meghosszabbításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
  
A bizottság - 4 – 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 
                       


