
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2016. december
8-i, alakuló ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van)

Szász-Vadász Endre megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van a bizottság
alakuló ülésén. A város feladatai megsokszorozódtak. A Képviselő-testület módosította a
33/2014. sz. rendeletét, mely az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, így
ennek kapcsán lehetővé válik egy új bizottság létrehozása, így jött létre a Környezetvédelmi
Bizottság. Előreláthatólag sok feladat vár ránk. Ismeri a bizottság tagjait és az eddigi
munkájukat, reméli, hogy a közös együttműködés a jövőben is hatékony lesz.

Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendnél tárgyalni szeretnének
valamit.

Jakab Júlia: Az Iván – Kovács László utcánál a közvilágításra volt sok lakossági panasz, ezzel
kapcsolatban szeretne hozzászólni és az 5. napirendi pontnál szeretne még egy zöldfelületi
kérelmet tárgyalni az előterjesztésben felsoroltakon kívül.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását és a javasolt sorrendi módosítást.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

2.) Nemeskéri Kiserdő távlati fejlesztési koncepciója és kezelési terve
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

3.) Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtárának kérelme
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

4.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

5.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

6.) Egyebek



Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Szász-Vadász Endre: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Szabó Csaba képviselő, bizottsági
tagot. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak erről a javaslatról.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

1/2016.(12.08.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a bizottság ülésein készült
jegyzőkönyvek hitelesítőjének Szabó Csaba képviselő, bizottsági tagot választják meg.
Azokon az üléseken, amelyeken Szabó Csaba nem vesz részt, a bizottság a jelenlévők
közül választ jegyzőkönyv-hitelesítőt.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

2. napirendi pont: Nemeskéri Kiserdő távlati fejlesztési koncepciója és kezelési terve

Szász-Vadász Endre: Köszönti a napirendi ponthoz érkezett vendéget, Sódor Márton
erdőmérnököt.

Lenkei György: Köszöni, hogy a bizottság foglalkozik ezzel az üggyel. A kiserdő jelenleg
védett. 1998-tól mindig voltak tervek az erdővel kapcsolatban. Szeretné, ha továbbra is erdő
állapotában maradna meg ez a terület.

Jakab Júlia: Azért készítették ezt az anyagot, mert úgy gondolják, hogy a kiserdő nagy értéket
képvisel, de nem történik vele semmi. Költségvetése sincs, mert nem tudni milyen feladatokat
kellene elvégezni. A TESZ költségvetésében szerepel a Pilisi Parkerdőnek utalt összeg, de az
erdővel nem történik semmi. Az erdőmérnök segített egy koncepciót, iránymutatást
elkészíteni, hogy mit kellene tenni a kezelt önkormányzati terület megvalósítása érdekében.

Sódor Márton: Ez egy fontos erdőtömb, ami „parkerdő” célját szolgálja. A védetté nyilvánítás
fontos volt, az erdő megmaradása miatt. Az erdő különösen fontos zöldfelülete a városnak. A
területtel az a gond, hogy az erdő fái öregszenek. A hagyományos erdőgazdálkodásban a
jogszabályok alapján az elöregedett fákat kivágják, majd csemetéket telepítenek. Ez a
megújítás itt is megtörténhet. Az erdőnek hármas funkciója van, természetvédelmi, városvédő
és közpark. A koncepció arról szól, hogy ezt az erdőt úgy kell kezelni, hogy az erdő
folyamatosan fenn tudjon maradni. Fokozatos átalakításra van szükség, mely megőrzi és
javítja a funkciókat, ezáltal a természetvédelmi célt jobban szolgálja. Az öreg állományt
kisebb foltokban próbáljuk meg felújítani, mert így maradhatnak meg a funkciók. Hosszabb
távú fejlesztésben még több parkerdő jellegű funkció betehető. A parkerdő és a
természetvédelmi funkciók bizonyos tekintetben ellentmondanak egymásnak, ezért a területi
elhatárolást javasolja, ami egy funkcióbeli elhatárolás. Ez lenne az első lépés, amihez a
végrehajtás is kell. Az erdők 10 éves erdőterv alapján működnek, az úgynevezett „vágásos
erdőt” át kell alakítani egy „száradó-folyamatos” erdővé. A harmadik dolog maga a kezelés.



Minden erdőben ki kell jelölni egy erdészt, akik az erdészeti hatósággal vannak kapcsolatban.
Egy koncepció, átalakítási terv szükséges, melyben kijelölik a vágásokat, évenkénti
programot és költséget határoznak meg. Ez nem egy egyéves projekt. Az átalakításról a
lakosságot tájékoztatni kell majd.

Szabó Csaba: A 2016-os évre az egyszeri díj 960 e Ft.

Szász-Vadász Endre: A bizottság éves keretéből javasolja a finanszírozást.

Szabó Csaba: Ki végzi majd az erdő karbantartását?

Sódor Márton: Ki lesz a szakember aki ezt végzi, ez még kérdés. Ő is szívesen elvállalná. A
TESZ-nek is van alkalmazottja, aki a vágást végezheti. Ez évente kb. 20 fa kivágását jelenti.
A csemeteültetés is elvégezhető, akár közmunka keretében. Olyan őshonos fafajokat kellene
telepíteni, amik itt voltak korábban. Egy nagyon folyamatos átalakításra lesz szükség, ahol
őshonos csemetéket kerülnek beültetésre.

Dr. Pintér György: Szeretnénk egy többfunkciós területet kialakítani. Kezelési terv van, de
hasznosítási koncepciót nem fogadtak el korábban.

Jakab Júlia: Az volt a cél korábban, hogy ne tudjanak oda építkezni.

Dr. Pintér György: Nincs kimondva az, hogy most milyen erdőt szeretne az önkormányzat,
csak az, hogy most milyen erdő van.

Szekeres Máté: Az erdőrendezés fontos dolog. Kérdés, hogy az aljnövényzet irtásra kerül,
vagy a sem, erről volt mindig vita. A legeltetős rendszer régen működött, kérdés, hogy itt ez
megvalósítható vagy sem.

Sódor Márton: Az erdei legeltetést meg kell szüntetni, mert az állatok megeszik a csemetét is,
mielőtt megnő. A vadak is ezt csinálják.

Jakab Júlia: A gödi lakosság igen kényes mindenféle szagra és az egyes állattartási dolgokra.
Sokan városokból költöztek ide, nem vidékről.

Szabó Csaba: Az éves szinten megjelenő folyamatos költségekre tekintettel javasolja, hogy az
erdőgazdálkodási költségek is a költségvetés „Környezetvédelmi keretébe” legyen betervezve.

Jakab Júlia: Remélhetőleg ezt a keretet tudjuk még növelni.

Dr. Pintér György: Főszabály szerint a költségvetés szöveges részébe is bekerülhet a
koncepció, mert csupán a számokból nem láthatóak az indokok.

Mudri József: Örül, hogy ez a téma felmerült, és annak is, hogy szakember irányításával
történne a munka.

Szekeres Máté: Erdőkoncepciót ki lehetne terjeszteni az összes gödi erdőre.



Jakab Júlia: Volt erről szó az előkészítés során. Elsőként a legrosszabb állapotú erdővel
kellene kezdeni. A tájékoztatást igyekeztünk a lakosság felé megtenni, a változásokról is
fogunk majd tájékoztatást adni.
Sódor Márton: A községhatáron belüli védett területekről és erdők rendbetételéről érdemes
elgondolkodni. Még két hasonló erdőterület van, a gödi sziget és a mellette lévő füzes erdő.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatról.

Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a jegyző is legyen megjelölve a határozatban felelősök
között, és a finanszírozási forrás a bizottság 2016. évi kerete.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatról és az elhangzott kiegészítésekről.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.

2/2016.(12.08.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megrendeli a Nemeskéri Kiserdő
távlati fejlesztési koncepciójának és kezelési tervének elkészítését a Gyógytermészet Kft-től
bruttó 960.000 Ft-ért.

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: 2017. február 20.
Forrás: 2016. évi bizottsági keret

3. napi rendi pont: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtárának kérelme

Szász-Vadász Endre: Támogatja a javaslatot.

Jakab Júlia: Elmondja, hogy az előterjesztés előzménye az volt, hogy nyert egy könyvet, amit
az iskola könyvtárának ajánlott fel. A szerzőt ismerte, ezért felvetették, hogy a gyerekeknek
egy interaktív előadást szerveznek, ami a környezettudatos nevelést segíti elő. A könyvtár
nem tud bővülni, mert nincs anyagi fedezetük. Nincs írásbeli kérelem, mert ő hozta az
iskolából ezt az igényt. Ebből az összegből 15 db olyan könyvet lehetne venni, amivel a
nevelői munkát lehetne segíteni.

Szekeres Máté: A kérdés, hogy akkor a többi iskola is részesülhet támogatásban? A városi
könyvtár hogy áll ezekkel a könyvekkel? Esetleg a városi könyvtár segítségét nem lehet
igénybe venni? Ott biztosan vannak ilyen jellegű könyvek?

Szász-Vadász Endre: Oda nem minden gyerek jutna el, sok a délutáni program, és időben sem
olyan kedvező, mint az iskola könyvtárát igénybe venni.

Simon Tamás: A jövő könyvtára tematikusan lesz tervezve. Ez egy koncepció, amit az
önkormányzat a közeljövőben szeretne megvalósítani.

Jakab Júlia: Az iskolások nem mehetnek át a városi könyvtárba. A városi könyvtárat is
lehetne fejleszteni az ilyen témájú könyvekkel.



Szabó Csaba: Kérdés, hogy jelenleg mennyi a bizottság kerete? Esetleg a Németh László
Általános Iskola könyvtárának is fel lehetne ajánlati a lehetőséget a támogatásra.
Szekeres Máté: Kérdés, hogy mi van a tantervben.

Dr. Pintér György: Helyismereti anyag készülhetne, erről már korábban beszéltek. A
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsággal közösen kellene erről tárgyalni. Javasolja,
hogy a határozatban „100 eFt-os keret” biztosítása szerepeljen.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslattal
együtt a határozatról.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

3/2016.(12.08.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága 100.000 Ft-os pénzügyi keretet
biztosít a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtárának
környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú könyvekkel való bővítését.

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Határidő: 2016. december 31.
Forrás: 2016. évi bizottsági keret

4. napi rendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

Szász-Vadász Endre: Felkéri a bizottság tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a Képviselő-testület
munkatervét illetően. Hozzászólás nincs, ezért felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

4/2016.(12.08.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület 2017. évi munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre VKB

5. napi rendi pont: Zöldfelületi kérelmek

Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a
helyszínen fotókat készített, melyeket a kivetítőn bemutat.

- Vízváryné Kovács Alice (2131 Göd, Kereszt u. 11.) kérelme

Jakab Júlia: Duna-parton az egyik fűzfán sok leszakadóban lévő ág lóg, kérelmezi a
balesetveszélyes helyzet megszűntetését. Sétáló út itt megy. A Duna-part jelentős része a
Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. Kivágni itt csak a önkormányzati tulajdonon lehet. – a
fára mindenképp szükség van, mert tartja a rézsűtős.



A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

5/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Kereszt utca
11. szám előtti fűzfa balesetveszélyes ágainak eltávolítását.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016

- Búzás Botond (2131 Göd Attila u. 12.) kérelme

Jakab Júlia: Kérelmezi az ingatlan előtti 1 db fa kivágását építkezés miatt. Az építkezés
befejeztével a pótlást vállalja.
A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

6/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi az Attila u.
12. szám előtti 1 db sarjként nőtt fa kivágását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016

- Libor Beáta (2132 Göd, Deák Ferenc u. 91.) kérelme

Jakab Júlia: A két hársfa visszavágását kérik, ezek a képen a távközlési vezetékek az Elmű
vezeték a másik oldalon van. Az elektromos vezetékeket zavaró ágak levágására.
A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

7/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Deák Ferenc
u. 91. előtt lévő 2 db hársfa elektromos hálózat működését veszélyeztető ágainak
levágását.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016



- Fánya Tiborné (2131 Göd, Rákóczi Ferenc u. 102.) kérelme

Jakab Júlia: A felső-gödi focipályánál átnőnek és a melléképület tetejére rálógnak a gallyak.
A kérelmező egy tiszta sávot kér a kerítése és az épület között az átlógó növények levágását
kéri.
Szabó Csaba: Korábban az ő körzetéhez tartozott ez a terület. Tényleg volt egy játszótér mára
megszűnt.
A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

8/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Rákóczi u.
102-re a felső-gödi focipályáról átnyúló ágak és veszélyes farészek eltávolítását.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016

- Tankáné Ádám Rózsa (2132 Göd, Vadgerle u. 8.) kérelme

Jakab Júlia: A szigeteletlen vezetékek teljesen benne vannak a fákban. Tulajdonosok kérése,
hogy az egyik diófát vágják ki, a pótlását vállalják. Tehát egy diófa kivágásáról, egy másik
diófa- és egy olajfa gallyazásáról kellene szavazni.
A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

9/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Vadgerle u. 8
szám előtt lévő 1 db diófa kivágását, 1db diófa és 1 db olajfa gallyazását.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016

- Török László (2132 Göd, Árpád u. 32.) kérelme

Jakab Júlia: 5 db szilvafa és 1 db akácfa kivágását kérik, pótlási kötelezettség mellett.
A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

10/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi Árpád utca
32. szám előtt 5 db szilvafa és 1 db akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016



- Varga László (2131 Göd, Móricz Zsigmond u. 36.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező eddig a saját költségén végezte a visszavágást. Most kérik a
segítségünket, hogy nagyrészt vágják vissza a fákat. A szilfák meg tudnak újulni hamar. Nem
akkora nagy munka visszavágni őket. Az erőteljes visszavágásukat javasolom.

A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

11/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Móricz
Zsigmond utca 36. szám előtti szilfák erőteljes visszavágását.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016

- Mile Istvánné (2131 Göd Rákóczi Ferenc u. 54.) kérelme

Jakab Júlia: Ehhez nem készült helyszíni fotó. A lakos kéri a háza előtti fa veszélyes ágának
levágását.
A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

12/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Rákóczi u. 54.
szám előtti fa veszélyes ágának levágását.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre, Jakba Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016



6. napi rendi pont: Egyebek

Jakab Júlia: Az elején említett Iván – Kovács László utca és a Szent István utca közötti
szakaszon sok lakossági panasz érkezett a közvilágítást akadályozó faágakra, ezek levágását
javasolja.

A bizottság tagjai 5 ” igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

13/2016.(XII.08.) sz. KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi
előadót, hogy rendje el az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a Rákóczi utca, az
Iván-Kovács László utca és a Szent István utca közötti szakaszon a közvilágítást
akadályozó farészek eltávolítását.
Felelős: Szász-Vadász Endre, Jakba Júlia környezetvédelmi ügyintéző
Határidő: 2017. január 31.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2016

Szabó Csaba: Ülés közben merült fel, hogy a főépítész asszonnyal a környezetvédelmi
rendelet megújítása kapcsán a PEKJB majd napirendre veszi. Elavult a rendelet mindenképp
meg kell újítani. A diófa és a fenyőfa kivágására engedélyt kell kérni, ez van a rendeletben.
Javasolja, hogy egy bizonyos körméretben kérjenek csak engedélyt.

Száz-Vadász Endre és Szabó Csaba: A bizottsági vacsorára meghívja a tagok.

Szabó Árpád: A füst, szmog, égetés illetve levegőszennyezésről kellene még a későbbieknek
beszélni.

Száz-Vadász Endre: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést
bezárja.

Kmf.

Szász-Vadász Endre Szabó Csaba
KVB elnök képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő


