JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2017. június
20-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint
Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. Szekeres Máté jelezte távolmaradását betegség
miatt. Szabó Csaba jelezte, hogy nem biztos, hogy részt tud venni a mai ülésen, ezért Szabó
Csaba jegyzőkönyv-hitelesítő távollétében, felkéri Mudri Józsefet a jegyzőkönyv-hitelesítői
feladat ellátására. Megállapítja a határozatképességet.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni
szeretnének valamit.
Jakab Júlia: Igen lenne. Kérése, hogy az 1. napirendi pont után a zöldfelületi kérelmek közül
Berekvölgyi Gabriella (Dunakeszi pihenő sor 126.) múltkori bizottsági ülésen megszavazott
kérelmének kiviteli tervéről szavazzanak a tagok. Ennek oka, hogy Sódor Márton erdőmérnök
szakértő más elfoglaltság miatt nem tud az ülés végéig maradni. Továbbá Egyebek napirendi
pontban a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság (PEKJB) kérésére a
Környezetvédelmi Bizottság tagjai nézzék át és tegyenek javaslatokat a régi helyi
környezetvédelmi szabályzat módosítására.
Szász-Vadász Endre: Beszámolna a kihelyezett kutyaürülék gyűjtőkkel tapasztaltakról, illetve
kérvényezné, a további kutyaürülék gyűjtők és szeméttárolók kihelyezését közterületeken.
A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
módosítását és megtárgyalását.
Tervezett napirendi pontok:
1.) A Szakáts-kert rehabilitációs állapotfelvétele és kezelési terve
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

(1-14.oldal)

2.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

(előterjesztés később kerül kiküldésre)

3.) Egyebek

4.) Részvétel a 2017. évi Európai Mobilitációs Héten
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

Napirendi pontok tárgyalása
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(előterjesztés szóban)

1. napirendi pont: A Szakáts-kert rehabilitációs állapotfelvétele és kezelési terve
Szász-Vadász Endre: Felkéri Sódor Márton erdőmérnök szakértőt, hogy ismertesse a Szakátskert rehabilitációs állapotfelvétele és kezelési terve.
Jakab Júlia: Ezt nem a Sódor Márton készítette hanem, Tóth Zsolt erdőmérnök. Röviden
ismertetné a tanulmányt. A dunai gátak megépítése előtt a Kossuth utca és a Szakáts-kert
közötti szakaszon kavicsos part terült el szabad átjárással, mely a partszakasz rekreációs
jellegű használatát is lehetővé tette. Mára azonban a területre iszap rakódott le, melyen
invazív fajok jelentek meg, lehetetlenné téve a partszakasz hasznosítását. Jelenlegi cél
előzetes felmérés alapján, a partszakasz hulladéktól, invazív fafajoktól, balesetveszélyes
faegyedektől való megszabadítása, annak érdekében, hogy a terület a lakosság, kirándulók
számára, a szabadidő eltöltésére továbbra is alkalmas legyen, valamint a nagyvizek lefolyását
is biztosítsa. A fejlesztés a Szakáts-kert alatti, Duna-part menti cca.:265m hosszúságú részét
érinti. Ennek érdekében az önkormányzat már felvette a kapcsolatot a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatósággal, amely pozitívan fogadta a kezdeményezést. A következő lépésben a
Bizottság márciusi döntése alapján Tóth Zsolt erdőmérnök elkészítette a terület felmérését és
javaslatot tett a terület kezelésére, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
(Balogh György megérkezett)
Simon Tamás: A tároló rendszert átépítik. Az alsó-gödi csónakház márciusig fel lesz újítva. A
Szakáts-kert átépítése az jó ötlet, a parkoló résznél lent parkoló autók veszélyesek az
átalakítás szükséges lenne. A parkoló bővítése keleti irányban úgy, mint az alsó-gödi
csónakháznál. Fontos előtte megvizsgálni a műszaki és környezeti feltételeket is, hogy ne
legyen probléma.
Jakab Júlia: Tényleg szűkös az a rész a biciklisták is jelezték már.
Simon Tamás: Javasolja, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel.
Jakab Júlia: Elég széles a fenti út?
Simon Tamás: A vállalkozóval kell átbeszélni a témát.
Sódor Márton: A csónakok hogyan fognak átkerülni?
Jakab Júlia: Autóval nem lehet lemenni, de utánfutó segítségével már igen.
Simon Tamás: Az is kérdéses, hogy a biciklisek, hogy viszik le a biciklit. Akár Dunakeszinél
lehetne vagy a piarista iskola melletti régi kompkikötőnél. Majd legyen ez napirendi ponton.
Jakab Júlia: Ez a terv arról szól, hogy leeresztő Kossuth utca végétől egy tanösvényként is
létrehozható lenne.
Szász-Vadász Endre: Ez jár költséggel?
Jakab Júlia: Tervet kellett csinálni, de illetékkötelezettsége is van az biztos.
Jakab Júlia: Az elhangzottak után felkéri a bizottságot, hogy a tanulmányt tekintse át és
véleményezze, hogy alkalmas-e a korábban kitűzött cél megvalósítására.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.
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A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
60/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja az elkészült
rehabilitációs tervet és felkéri a jegyzőt, hogy Tóth Zsolt erdőmérnök terve alapján a
területileg illetékes vízügyi igazgatóságnál az engedélyezési eljárást indítsa el.
Határidő: 2017. szeptember. 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

2. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek
Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a
helyszínen fotókat készített, melyeket a kivetítőn bemutat.
Szász-Vadász Endre: Van-e valakinek a napirendi ponthoz hozzászólása?
Jakab Júlia: Berekvölgyi Gabriella Dunakeszi pihenő sor 126. kérelmezte a Szakáts-kerti
ingatlanon álló, az ő kertjüket veszélyeztető fák szakértői vizsgálatát a balesetveszély
elkerülése érdekében. Sódor Márton erdőmérnök a bizottság döntése alapján elkészítette a
vizsgálatot, mely az 1. sz. mellékletben található. A szakértői vélemény címe: Szakértői
vélemény a gödi Szakáts-kert területén lévő és a Dunakeszi Csiga közben álló ingatlanokra
veszélyt jelentő fákról. Az előbb is már említett 62. oldalas átfogó tanulmány ismertetéséhez
felkérné Sódor Márton erdőmérnököt, hogy foglalja össze ennek a szakvéleménynek a
lényegét.
Sódor Márton: A szakértői vélemény csak azoknak a fáknak a vizsgálatára és értékelésére tért
ki, amelyek a Dunakeszi-Göd községhatár mellett húzódó Csiga közre, illetve a köz
Dunakeszi felé eső oldalán álló ingatlanokra jelenthet veszélyt. Példaként a Szakáts-kertben
ennél lényegesen több olyan idős, illetve rossz egészségi állapotban lévő fa áll, amely a
kertben tartózkodókra veszélyt jelenthet.
A veszélyesség megállapítása érdekében a fák vizsgálata a következő szempontokra terjeszt
ki:
- fák kiválasztása és a kiválasztás szempontjai
- fák általános egészségi állapotának vizsgálata
- fák statikai helyzete
A fák értékelésénél az alábbi értékelési rendszert alakította ki:
-

kivágandó (11 db)

-

kivágandó vagy levágandó ágak (12 db)

-

levágandó ágak (14 db)

-

folyamatos megfigyelése szükséges (42 db)
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-

meghagyandó (25 db)

-

borostyánokat elvágni a fákról (36 db)

A legnagyobb értéket jelentő őshonos fafajok (főleg az idős egyedi):
-

fekete nyár

-

fehér nyár

-

fehér fűz

-

mézgás éger

-

hamvas éger

A folyamatosan eltávolítandó idegenhonos fafajok:
-

nemesített nyárak

-

fehér akác

-

zöld akác

-

nyugati ostorfa

Simon Tamás: Telepítési javaslat van? Ha igen, milyen fajta fákat kellene?
Sódor Márton: A kivágandóak helyett nem kell. Ezek vékony akácok. Akkor kell majd
telepíteni, amikor a nyárfasort ritkítják a tó résznél, minden második fát kivágni és közé tenni.
csoportosak szálanként vannak. Ez is közölve a tanulmány végén javaslatként. A terület
tanösvénynek is alkalmas, szép magától építkezett a természet, mivel el volt hanyagolva a
terület.
Simon Tamás: Pázmány Péter utcában elég az ott lévő fa mennyisége?
Sódor Márton: Azokat lehet meg kell erősíteni. Az akácfa nem bírja, sokáig kidől kb. 50 évig
csak, szükség esetén meg kell erősíteni. Javasolja a vízkedvelő juharfákat. A fehérnyárfával
vissza lehetne ültetni a területet, mely közé tölgy rakható. A tölgy megnő, akkor a
fehérnyarat ki lehet vágni és nem lesz sivár a terület.
Szász-Vadász Endre: Aki egyet ért a tanulmánnyal, kivágással, gallyazással felkéri, hogy
szavazzanak a tagok.
A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
61/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Szakáts-kertben a Sódor Márton erdőmérnök által veszélyesnek minősített 3 db nyárfa
kivágását, valamint az életveszélyes ágak eltávolítását.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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(Szabó Csaba megérkezett)
Jakab Júlia: Akkor folytassuk tovább a zöldfelületi kérelmekkel. A következő kérelem most
lesz 3. alkalommal, hogy a bizottság elé kerül. Időhiányában ő nem tudott újra kimenni a
helyszínen beszélni a kérelmezővel, de Szász-Vadász Endre KVB elnök úr kiment a lakoshoz
és megbeszélték a részleteket. Léhnert Viktória 2131 Göd, Dália u. 7. szám alatti lakos
kérelmezi az ingatlan melletti diófa kivágási engedélyét, mert a parkoló autókra potyog róluk
a dió, levelek, ágak. A pótlást vállalják.
(Sódor Márton elhagyta az ülést)
Szász-Vadász Endre: Igen ki volt a helyszínen, a dália utca széles az autója elférne, nem lenne
szükséges továbbra sem a fák kivágása. A diófát kivághatja, de csak novemberben és pótolnia
kell 2 darab fával. Nem tartja indokoltnak a kérelmet, de megegyezett a lakossal és Jakab
Júlia környezetvédelmi előadóval, együtt megfogalmazták az újabb módosított határozati
javaslatot.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
62/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága 2017. október 30.-át követően
engedélyezi a 2131 Göd, Dália u. 7. szám melletti diófa kivágását pótlási kötelezettség
mellett.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Csikai Miklós gödi lakos bejelentése alapján

Jakab Júlia: Bejelentés a hivatalhoz, hogy a Mihácsi u. - Nyírfa u. sarkán van egy kiszáradt
fa, amiről több ízben veszélyes méretű ágak estek le. A bejelentő vállalja a kivágását ingyen,
ha megkapja a fát. Az illető magánfavágó, tehát szakszerűen tudná kivágni a fát.
Szász-Vadász Endre: Nem az ő telek előtt van?
Jakab Júlia: Ezzel nekünk segítség, hogy egy veszélyes helyzetet, elhárít. Ez egy nyaraló ahol
a fa található, a bejelentő ő nem is lakik. Ezek után szavazni kellene, hogy engedélyezzük-e
neki vagy sem.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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63/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi Csikai Miklós
részére a Mihácsi-Nyírfa u. sarkán lévő kiszáradt fa kivágását.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Gremen Katalin kérelme (2131 Göd, Vasvári Pál u. 4.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti akácfa kivágási engedélyét, mert a fa beteg.
Vállalja saját költségén is a kivágást. Igazából egy farönkről/facsonkról van, szól,
esztétikailag is elég rossz látványt nyújt.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

64/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Vasvári Pál u. 4. szám előtti 1 db akácfa eltávolítását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
-

Batta Katalin kérelme (2131 Göd, Jászai Mari utca 9.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza fölé a közterületről belógó diófa gallyazását.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
65/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Jászai Mari utca 9. szám alatti lakos háza fölé a közterületről belógó diófa
gallyazását.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Balázsovits Sportcsarnokból érkező bejelentés alapján

Jakab Júlia: A tornacsarnok melletti akácfa felső része elszáradt, ezért veszélyes, levágása
szükséges.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
66/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Balázsovits Sportcsarnok melletti akácfa felső elszáradt részének a levágását.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Csongor Csaba kérelme (2132 Göd, Pesti út 101.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi, hogy az önkormányzat vágja le a telkére benyúló fűzfa
ágait, amelyek az elektromos vezetéket is veszélyeztetik.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
67/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Pesti út 101. szám alatti lakos telkére benyúló fűzfa ágainak a levágását,
amelyek az elektromos vezetéket is veszélyeztetik.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Balis András kérelme (2131 Göd, Rozmaring utca 5.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a vadon nőtt kis szederfa kivágását, amely a közterületen
közvetlenül a kerítése mellett található és növekedésével szét fogja nyomni a kerítés alapját.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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68/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Rozmaring utca 5 szám kerítése mellett vadon nőtt kis szederfa kivágását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
-

Markó József polgármester úr bejelentés alapján

Jakab Júlia: A Családsegítő Központ Ady Endre utcai épülete mellett kiszáradt egy akácfa,
melynek kivágása szükséges. Polgármester úr nem javasolja az azonnali pótlást, mert ott
módosítás lesz. Állapotfelmérés lesz utcarészenként hasonló fákat ültetnek majd vezeték alá.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

69/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Családsegítő Központ Ady Endre utcai épülete mellett kiszáradt akácfa kivágását.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

2132 Göd, Szőlőkert utca István és Ménesi utca közé eső szakasz

Jakab Júlia: A 2132 Göd, Szőlőkert utca István és Ménesi utca közé eső szakaszán a fák
erőteljesen benőttek az űrszelvénybe ezért a visszavágásuk szükséges.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
70/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Szőlőkert utca István és Ménesi utca közé eső szakaszán a fák űrszelvénybe lógó
ágainak visszavágását.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Papp Lajosné kérelme (2132 Göd, Gizella u. 25.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt kiszáradt fenyőfa kivágását. Szeretné a bizottság
támogatását, mert neki nincs pénze kivágattatni a fát.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
71/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Gizella u. 25. számú ház előtti kiszáradt fenyőfa kivágását.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Lenkei György képviselő úr bejelentése alapján

Jakab Júlia: Mayerffy József és a Munkácsy Mihály utca önkormányzati területén cserje
kivágása, mert nem látható be a sarok. Balesetveszélyes, több baleset is történt már ezen a
részen. Képviselőként akarta kivágattatni, de az ott lakó személy nem engedélyezné, ezért
lenne szükséges a Környezetvédelmi Bizottság határozati döntése.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
72/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Mayerffy József utca és a Munkácsy Mihály utca sarkán lévő közlekedési belátást
akadályozó cserje kivágását.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Honvéd sornál lévő facebook-on is jelzett bejelentés alapján

Jakab Júlia: Felső-gödi vasútállomás közelében a Honvéd sornál 20-25 cm gaz van, nagyon
csúfítja a környezetet, Facebook-on is jelezték már. Virágföldet kell odatenni virágokkal, kell
beültetni. Szabó Árpád, mint vállalkozó lenne-e ajánlata.
Szabó Árpád: A talajcserét nem tudják biztosítani, de növényt tudnak telepíteni. Az idei
tavaszi keretből maradt még rá keret, illetve még akkor is, ha az újonnan vásárolt
virágcserepeteket is beleszámoljuk.
Szász-Vadász Endre: Akkor virágföldet nem tudsz biztosítani?
Szabó Árpád: Nem. Hozzá is megbízható fuvarozók szokták szállítani a virágföldet.
Simon Tamás: A Petőfi téren még 4 darab beton virágláda van üresen. Nem került beültetésre
bele virág. Javasolná a lefolyó, futó virágok beleültetését, mert azok eltakarnák a betonrészt.
Szabó Árpád: Rendben. Akkor majd oda is szállítanak virágokat.

-

Szász Vadász Endre KVB elnök úr jelzése alapján

Jakab Júlia: Szász-Vadász Endre KVB elnök úr is jelezte, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca és a
Köztársaság utca sarkán van belátást akadályozó cserje.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

73/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Bajcsy-Zsilinszky utca és a Köztársaság utca sarkán lévő közlekedési belátást akadályozó
cserje visszavágását.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
-

Szabó Árpád bizottsági tag bejelentése alapján

Jakab Júlia: Megkéri Szabó Árpádot, hogy ismertesse az észrevételét.
Szabó Árpád: A bócsai elágazónál van egy ostorfa nagy a növényzet is sokan ütköznek, mert
beláthatatlan az a rész. Nemeskéri u. és az Ady Endre u. folytatásánál.
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
74/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Nemeskéri u. és az Ady Endre u. találkozásánál lévő közlekedési belátást akadályozó fák és
a bokrok visszametszését.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

3. napirendi pont: Egyebek
Szász-Vadász Endre: Akkor lássuk az egyebek napirendi pontban kívántak megtárgyalását.

Jakab Júlia: Az ülés napirendi pontjainak megtárgyalása előtt is említette, hogy Pénzügyi
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság (PEKJB) kérésére a Környezetvédelmi Bizottság
tagjai nézzék át és tegyenek javaslatokat a régi helyi környezetvédelmi rendelet módosítására.
Erről szükséges egy határozatot is készíteni.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
75/2017.(06.20.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a címzetes főjegyzőt, a
Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök. rendeletének (Göd Város helyi
környezetvédelmi szabályairól) felülvizsgálatára és az új rendelet tervezet elkészítésére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Szász-Vadász Endre: További Egyebek II. napirendi pont a kihelyezett kutyaürülék
gyűjtőkkel tapasztaltakról, illetve kérvényezné, a további kutyaürülék gyűjtők és
szeméttárolók kihelyezését közterületeken. A témával kapcsolatban a Facebook-on, a Gödiek
csoportban, volt egy bejegyzés a kutyaürülék gyűjtök nem szakszerű felhasználásról. Hétfő
délelőtt végigment a kihelyezett gyűjtök vonalán akkor még tiszta volt, ki volt takarítva.
Délután újra megnézte, és tele voltak a gyűjtők nem kutyaürülékkel, hanem háztartási
szeméttel. A lakosok is kérnék az egyéb szeméttárolók további kihelyezését. Felkéri Mucsi
Lászlót a hivatal műszaki és beruházási osztályán dolgozó kollégát a további kutyaürülék
gyűjtők és szeméttárolók beszerzését és kihelyezését a közterületekre. Levél írása melyben
leírva hogy hová kell kihelyezni a további kutyaürülék gyűjtőket, illetve a szeméttárolókat.
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Szemetesek kihelyezése:
- Csíz u. – Jégmadár u. kereszteződése
- Kikelet u.
- Határ u. végén
- Szeder u.
- Öregfutó u.
- Zimpel Károly u.- Hesp Róbert u. sarkán
- Kossuth tér
Ahonnan ellopták a kihelyezett gyűjtőket:
- Kádár u.
- Kikelet u.
4. napirendi pont: Részvétel a 2017. évi Európai Mobilitációs Héten
Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Jakab Júlia. Köszöni a szót. Írásos anyag nem készült a 2017. évi Európai Mobilitási Héttel
kapcsolatban, mert nem sikerült még részletes programtervet összeállítania. Beszámolt az
Európai Mobilitási Hét- Közös út, Közös jövő elnevezésű rendezvénysorozat előadásairól.
Felkérte a Környezetvédelmi Bizottság tagjai, hogy segítsenek az idei év programtervének
összeállításában, illetve a Városvédő verseny szponzorainak felkutatásában.
Szász-Vadász Endre: Így hirtelen ötletként vállalná, hogy biciklivel körbevezeti a lakosságot
Gödön megnézve a helyi nevezetességet.

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

Kmf.

Szász-Vadász Endre
KVB elnök

Mudri József
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
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