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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint

Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. Szabó Árpád jelezte távolmaradását.
Megállapítja a határozatképességet.

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

Jakab Júlia: Egyebek napirendi pontban szeretné, ha beszélnének a kutyaürülék gyűjtők
kihelyezéséről.

Szász-Vadász Endre: Továbbá még Egyebek II. napirendi pontban szeretné, ha beszélnének
egy kamerás rendszer kialakításáról az illegális hulladéklerakás megfékezésére.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
módosítást és megtárgyalását.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) A vadgesztenye fák permetezése
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (1-3.oldal)

2.) Találd ki újra pályázat 2017.
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök                                      (4-5.oldal)

3.) A 6324/2 hrsz-ú ingatlan helyi védettségének megszűntetése
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző    (előterjesztés később kerül kiküldésre)

4.) 2016. évi KVB és VFB döntések végrehajtásának áttekintése
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (6-33.oldal)

5.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   (előterjesztés később kerül kiküldésre)

6.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
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1. napirendi pont: A vadgesztenye fák permetezése

Jakab Júlia: A városi zöldkataszter adatállományból kerültek kigyűjtésre a közterületi
vadgesztenyefák, melyeket aknázómoly kártétel elleni növényvédelemben kell részesíteni
minimum 2 alkalommal évente a rajzási ciklusnak megfelelően. Ha a védekezés nem történik
meg, akkor a fák levelei már nyár közepére elsárgulnak, lehullnak, illetve a fák károsodnak,
néhány év alatt teljesen tönkremennek. Az elmúlt 3 évben is ez a cég végezte a permetezést.
Aki irányítja a munka kivitelezését már 7 éve segíti az önkormányzat munkáját. Jó
helyismerettel rendelkeznek, nem túl drágán dolgoznak.

Szabó Csaba: Amikor ő volt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke akkor is
ezzel a céggel volt szerződés kötve. Jó áron dolgoztak, javasolja a pályázó elfogadását.

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

32/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján megbízza a
környezetvédelmi előadót, hogy a benyújtott árajánlata alapján a Kicsi Jó Kft-től az.
aknázómoly mentesítést rendelje meg, valamint a mentesítések pontos idejéről a lakosságot
tájékoztassa.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia előadó
Határidő: július 31.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2017.

2. napirendi pont: Találd ki újra pályázat 2017.

Szász-Vadász Endre: Van-e valakinek a 2. napirendi ponthoz hozzászólása?

Jakab Júlia: Javaslom a 2012 óta minden évben megrendezett „Találd ki újra” című pályázat
újbóli kiírását általános iskolások részére. A pályázatra idén is hulladékból készített
használati- és dísztárgyakat, illetve játékokat várunk 2017. április 11. 16:00-ig. A
pályaműveket a Bizottság tagjaiból álló zsűri bírálja el, melynek eredményét ismertetni lehet a
„Madarak és Fák” napja rendezvényen 2017. május 8-án. Kérné a Környezetvédelmi
Bizottság támogatását a pályázat idei meghirdetéséhez és a díjazás anyagi hátterének
biztosításához.

Szász-Vadász Endre: Akkor már beérkeztek a pályázandó művek.

Jakab Júlia: Nem még nem mert, május 11-én 16.00 óráig lehet beküldeni.

Szász-Vadász Endre: Akkor el lett írva, mert az előterjesztésben más szerepel.



3

Jakab Júlia: Igen, elnézést kér, mert elírta a dátumot. Május 11-ig lehet elkészíteni a
pályaműveket. Az eredményhirdetés pedig, 2017. május 14-én lesz a „Madarak és Fák” napja
rendezvény keretében.

Szabó Csaba: Az iskolás gyerekeknek hogy tetszett, milyen visszhangja volt ennek a
programnak?

Jakab Júlia: Az előző évek során a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Iskolából 5-10 darab
pályázat érkezett. Tavaly nem, inkább a Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészoktatási Intézményből kaptunk. Ahol készítettek többek között kottatartót, pénztárcát,
Általában mindegyik pályázó kap jutalmat. Az első három helyezet, például különféle
sporteszközöket kap, ha osztály szinten pályáznak, akkor például kulacsot vagy focilabdát,
adtunk ajándékba. Akik nem értek el helyezést, de mégis pályáztak csokoládéval jutalmaztuk
őket.

Szabó Csaba: Az 50 ezer Ft-os összeg kevés. Nagyobb értékű ajándékokkal is lehetne
jutalmazni a pályázókat, hátha jobban kedvet kapnának hozzá.

Jakab Júlia: A Környezetvédelmi Bizottság dönthet, úgy, hogy nagyobb összegű legyen az a
támogatási keret.

Szabó Csaba: A Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóit
nem lehetne bevonni?

Jakab Júlia: Próbálta, de nem voltak rá nyitottak. Meg lehet idén is próbálni, megkérjük, ha
van hozzá kedve, Szász-Vadász Endre KVB elnököt, hogy beszéljen velük.

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a keret összege módosuljon maximum 150 ezer Ft-ra, és
próbálják meg meggyőzni a részvételről a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákjait is.

Balogh György: A Közművelődési Oktatási és Sport Bizottságot nem lehetne megkérni, hogy
fel arányban támogassa kezdeményezést?

Szász-Vadász Endre: A Közművelődési Oktatási és Sport Bizottságnak így is rohamosan fogy
a kerete. Szerinte megoldható hogy a Környezetvédelmi Bizottság keretéből legyen.

Jakab Júlia: Akkor módosított határozat lesz.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a napirendi pont módosított határozatának
megszavazására.

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



4

33/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága „Találd ki újra 2017.”
újrahasznosítási vetélkedőt hirdeti meg általános iskolás gyermekek részére. A Bizottság a
pályázaton résztvevők díjazására maximum 150.000 Ft keretet biztosít és felkéri a
környezetvédelmi előadót a díjak beszerzésére, valamint a pályázat lebonyolítására.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: 2017. május 31.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2017. (50 ezer Ft)

Környezetvédelmi forrás 2017. (100 ezer Ft)

3. napirendi pont: A 6324/2 hrsz-ú ingatlan helyi védettségének megszűntetése

Jakab Júlia: Az önkormányzat 1999-ben természetvédelmi felmérések alapján átfogó
rendeletben határozta meg a helyi jelentőségű védett területeket.
Ide tartozott a Göd Láprét, melynek értékei a fehér májvirág, mocsári nőszőfű, lápi orchidea
fajok, keskenylevelű gyapjúsás valamint a kornis tárnics. A növényi értékeknek az élőhelye a
6324/2 hrsz. számú ingatlanon az évek során megszűnt, ezért a terület védettsége már nem
indokolt. A melléklet térkép alapján a lápos terület nem érinti a „magterületi részt” az védett
marad. Helyi védettség lekerül a területről, de országos védettségi besorolásba kerül, amely
felülírja a helyi védettséget, így a „magterület” nem marad védtelen területként.

Szabó Csaba: Mostanság járt arra és meglepődve tapasztalta, hogy milyen kulturális közeg lett
kialakítva a területen a vállalkozónak köszönhetően.

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

34/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd
Város Képviselő-testületének „Göd Város Önkormányzatának 16/1999. (IV.20.) sz. Ök.
rendelete az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a
Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi
területekről” módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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4. napirendi pont: A 2016. évi KVB és VFB döntések végrehajtásának áttekintése

Szász-Vadász Endre: Mindenki megkapta átolvasásra a határozati listát, van valakinek
kérdése ezzel kapcsolatban?

Szabó Csaba: Igen lenne, 14/2016. (II.17.) határozat ?

Jakab Júlia: A mintavétel, megtörtént. Át lett adva a Beruházási és Városüzemeltetési
osztálynak ennek van kivitelezése. ÁSZ ellenőrzés miatt akarnának 3 árajánlatot kérni, de egy
ilyen cég van csak az országban.

Szabó Csaba. Köszöni a tájékoztatást, mert nem látott érdembeli változást, ezért kérdezett rá.

Szabó Csaba: 71/2016. (V.30.) határozat?

Jakab Júlia: Nem kellett kivenni a nyárfákat, mert nem voltak kiszáradva.

Szabó Csaba: 75/2016.(VI.15.) határozat? Csak mert még mindig ott látta a táblát.

Jakab Júlia: Beruházási osztálytól kellene ezt megkérdezni.

Szabó Csaba: Rendben. A következő a 114/2016. (X.19.) határozat?

Jakab Júlia: Ez most készült el. Az idei évi határozatok még nincsenek teljesítve. Sajnos a
magáningatlanoknál nem tudja visszaellenőrizni, hogy lett-e pótolva a hiányosság.

Szász-Vadász Endre: Amiket nem tudott visszaellenőrizni Jakab Júlia környezetvédelmi
előadó, küldje el azok listáját.  Továbbá javasolja a bizottsági tagoknak, hogy segítsenek
leellenőrizni, hogy az adott helyeken végre lett-e hajtva a határozatban szereplő pótlási
kötelezettségek. Ezzel is hozzásegítenének a környezetvédelmi előadó munkájához.

Balogh György: A Közterület -felügyelet hivatalos bejárása van a bejárás során ők is
megkaphatják, hogy ellenőrizzék, és vissza is tudnak jelezni, ha nem lett teljesítve.

Jakab Júlia: A Közterület-felügyelet így is túl van terhelve, pláne a létszám csökkenés miatt.

Szász-Vadász Endre: Ezért javasolta azt, hogy a bizottsági tagok próbálnak besegíteni ebben
Jakab Júliának.

Jakab Júlia: Megköszöni a segítséget.

Szász-Vadász Endre: Ezzel átnézték és megbeszélték a 2016. évi KVB és VFB döntések
végrehajtását. Megköszöni a tagoknak, hogy átolvasták és hozzászóltak a határozatokhoz.
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5. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek

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

- Sipos Bálintné kérelme (2131 Göd, Vasvári Pál u. 8.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő kb. 88 éves elöregedett akácfa kivágási
engedélyét, pótlásként már a korábbi években ültettek fát, amely már meg is eredt.

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

35/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Vasvári Pál u. 8. szám előtti akácfa eltávolítását.
Határidő: 2017. május 20.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Simonné Szabó Ildikó kérelme (2131 Göd, Béke út 60.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt 5 db akácfa kivágását, mert elöregedtek és a
vezetékbe nőttek, amely miatt már többször csonkolni is kellett őket. A kivágást
szeptemberben kéri, mert az őszi önkormányzati faültetési akcióban szeretne fákat igényelni a
pótlásra.

Szász- Vadász Endre: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.

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

36/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Béke út 60. előtt lévő 5 db akácfa kivágását.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Korondán László kérelme (2132 Göd Zrínyi u. 18.)

Jakab Júlia: Kérelmező kéri az ingatlana előtti elöregedett sárgabarack fa kivágási engedélyét.

Szabó Csaba: Gyümölcsfára is be kell adni a kivágási kérelmet?

Jakab Júlia: Igen, ha az közterületen található.

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

37/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Zrínyi u. 18. szám előtti sárgabarackfa eltávolítását.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Heller Anikó kérelme (2132 Göd Határ utca 15.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő kőrisfa kivágási engedélyét, mert új
kerítést szeretne építeni, illetve a szomszéd garázs fölé és a légvezetékek, fölé nyúlik.

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

38/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, Határ
u. 15. szám előtti sárgabarackfa eltávolítását, pótlási kötelezettség mellett. A pótlásra a
Bizottság minimum 3 db 10/12-es körméretű őshonos fajtájú fa ültetését írja elő.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Léhnert Viktória kérelem (2131 Göd Dália u. 7.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlan melletti dió és cseresznye fák kivágási engedélyét,
mert a parkoló autókra potyog róluk a cseresznye, dió, levelek, ágak. Nagyon szűk az utca. A
pótlást vállalják.

Szabó Csaba: Nem lenne elég csak az egyiket kivágni?

Szász- Vadász-Endre: Az új facsemete árnyékot sem ad.

Jakab Júlia: Terület magasabban helyezkedik el az útnál. A 2-es út mellett van a kérelemben
szereplő cím, azért van sövénysor.
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Szabó Csaba: Egészségének tűnnek a fák, ha kivágják, és ha nem ültet helyette újat?

Jakab Júlia: A lakost lehet kötelezni, birsággal. Nem kötelező megszavaznia a bizottságnak,
lehet más a döntése.

Szabó Csaba: Javasolja a bizottsági tagoknak, hogy a következő ülésen tárgyalják újra ezt a
kérelmet. A bizottsági ülés után megtekinti a fakivágási kérelemben szereplő területe.

Szász-Vadász Endre: Jó ötletnek tartja a helyszíni szemlézést a területen. A bizottság döntése
alapján, Léhnert Viktória 2131 Göd Dália u. 7. szám alatti lakos kérelmét leveszik a
tárgyalni kívánt zöldfelületi kérelmek közül. A következő Környezetvédelmi Bizottsági
ülésen újra tárgyalják.

- Ruffné Foky Csilla kérelme (2132 Göd Kisfaludy utca 1.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a Csendes közben található 2 db nagyon veszélyes állapotú
akácfa kivágását.

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

39/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy
újra rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd Honvéd sor és
Csendes köz sarkán található 2 db akácfa kivágását.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Hegedűs Márton kérelme (2131 Göd Fenyves utca 3.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti diófák száraz, veszélyes ágainak
visszavágását.

Szabó Csaba: Szerinte szükséges lenne a másik oldalon is az ágak gallyazása.

Jakab Júlia: Rendben

Szász- Vadász Endre: Módosított javaslat elfogadva.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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40/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2131Fenyves u. 3 szám előtt 3 db diófa elszáradt, illetve űrszelvénybe lógó ágainak
levágását, illetve a szomszédos fák űrszelvénybe logó ágainak levágását is.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Molnár József kérelme (2131 Göd Móricz Zsigmond. u. 21/a.)

Jakab Júlia: Lakos kérelmezi az ingatlan előtt 1 db kiszáradt cseresznyefa és 3 db rossz
állapotú szivarfa kivágási engedélyét. Szeretné, rendezi az utcafronti területet, a fák pótlását is
vállalja.

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

41/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Móricz u. 21/a. szám előtti 1 db cseresznyefa és 3 db szivarfa kivágását, pótlási kötelezettség
mellett.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Szekeres Máté bizottsági tag bejelentése alapján (2132 Göd Vörösbegy u.23.)

Jakab Júlia: Bejelentés alapján kaptuk, hogy a Révay és az Árpád utca sarkán egy gesztenyefa
felső része elhalt, ezért a gallyazása szükséges.

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

42/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Révay utca és Árpád utca sarkán álló gesztenyefa száraz részeinek levágását.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Simon Tamás alpolgármester javaslata alapján (2132 Göd IV.Körforgalmi út 22.)

Jakab Júlia: Simon Tamás alpolgármester javasolja a Bizottságnak, az ELMŰ által, a Kádár
utcában megcsonkított 12 db fenyőfa kivágását.

Gulyás Ádám: ELMŰ feladta, lenne ezt helyrehozni nem?

Jakab Júlia: ELMŰ embereivel tartjuk a kapcsolatot, a kivitelezésükbe nem szólhatunk bele és
a jogszabályok is nekik, kedveznek.

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

43/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Kádár utcában található 12 db megcsonkított fenyőfa kivágását.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Kiss Gábor kérelem (2131 Göd Balassi Bálint. u. 3.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt a 7 db elöregedett akácfa kivágási
engedélyét, mert építkezik és néhány fa a kapubeálló útjában állnak, a többit pedig azért
szeretné kivágni, hogy egységes új fasort telepíthessen. A pótlást vállalja.

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

44/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Balassi Bálint. u. 3. szám előtti 7 db akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Duna Csárda parkolójában álló elöregedett akácfa kivágása

Jakab Júlia: A Duna Csárda parkolójában lévő elöregedett akácfáról már többször nagyobb
ágak szakadtak le az alatta álló autókat és embereket veszélyeztetve, legutóbb a múlt héten
szakadt le egy ág. A balesetveszély elkerülése érdekében javaslom a fa kivágását.

Szekeres Máté: Tényleg rossz állapotban van, életveszélyes. Pótlása lesz, ha kivágják?
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Jakab Júlia: Igen tervezzük az őszi faültetési akció keretén belül. El kell gondolkozni, rajta
hogy hová ültessük a pótolt fát.

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

45/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Duna Csárda mellett található 1 db megcsonkított akácfa kivágását.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

Jakab Júlia: Lenne még zöldfelületi kérelem. A házszámozás miatt később találta meg, ezért
csak szóban tudja elmondani a kérelmet.

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

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt lévő kiszáradt fenyőfa kivágását.

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

46/2017.(04.20.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Gizella u. 25. szám alatti ingatlan előtt lévő kiszáradt fenyőfa kivágását.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

Jakab Júlia: Szekeres Máté bizottsági tag jelezte, hogy a Duna-part Nyaralóházak környékén
lévő fagyizó mellet van 5db jegenyenyárfa és 1 db fehérnyárfa, melyeknek a gallyazását a
következő bizottsági ülésen tárgyalni kellene.

Szász-Vadász Endre: Folytassuk tovább az Egyebek napirendi ponttal.

6. napirendi pont: Egyebek

Jakab Júlia: Már az elején említette, hogy szeretné a javaslatokat kérni a mellékelt listán
szereplők közé, hogy hová legyen kihelyezve még kutyaürülék gyűjtő.
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Mudri József: Javasolná a Maros utca – Rába utca kereszteződéséhez a gyűjtő kihelyezését.

Szekeres Máté: Jégmadár utca- Csíz utca kereszteződéséhez is javasolt lenne.

Szász-Vadász Endre: Az Oázis lakóparknál nem a játszótér környékén lenne célszerű, illetve
az Öregfutó utca és kifelé a temető irányába.
Jakab Júlia: Attól tart, hogy sok helyen szemetesnek fogják használni, de nem erre a célra
lenne kihelyezve.

Szekeres Máté: Ennek elkerülésére, javasolja, hogy párban kéne kihelyezni a kutyaürülék
gyűjtőt és a kommunális szemétgyűjtőt.

Szász- Vadász Endre: Igen sajnos elég kevés szemétgyűjtő van kihelyezve.

Jakab Júlia: Ennek részben az oka, hogy a lakosság nem rendeltetésszerűen használja azokat.
A szemétszedő akció keretében is tapasztalható volt, hogy sokszor a lakosok a saját otthonról
összegyűjtött szemetét helyezi ki egy közterületi szemétgyűjtőbe.

Mudri József: Ezt a jelenséget tapasztalta a szemétszedés keretében, hogy a Kiserdőben
zacskó szemetet találtak kiborítva.

Jakab Júlia: Igen ez azért van, mert nem mindenkinek van szemetes kuka az otthonában ahová
gyűjthető a hulladék.

Szabó Csaba: Hogyan lehetne a lakosságot kötelezni, arra hogy szerezzék be, akinek nincs
otthon szemeteskukája?

Jakab Júlia: Már nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, hanem a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nél (NHKV) lehet javaslatot tenni.

Balogh György: Régebben is nehéz volt követni és frissíteni az adatbázist, amit továbbítani
kellett a NHKV felé.

Szabó Csaba: Mikor készült az adatbázis?

Balogh György: Elég régen, azóta nem lett frissítve, még Hetényi Tamás volt az igazgató.

Jakab Júlia: 2012-ben lett készítve.

Szabó Csaba: Javaslom egy munkacsoport léthozását ebben a témában. Más témában is részt
vesz munkacsoportokon melyek hatékonynak, bizonyulnak.

Jakab Júlia: Akkor még a javaslatok közé bekerültek a Kiserdő, Vadvirág utca-Thököly u.
kereszteződése, Kolozsvári utca, Határ utca végéig.

Szász-Vadász Endre: Rendben, akkor térjünk át az Egyebek II. napirendi pont tárgyaláshoz,
mely kamerás rendszer kialakításáról szól az illegális hulladéklerakás megfékezésére.
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(Simon Tamás alpolgármester csatlakozott az üléshez)

Szász-Vadász Endre: Simon Tamás alpolgármester ismerteti az Egyebek II. napirendi pontot.

Simon Tamás: A Kincsem Istállónál lévő Kincsem szobor környékén lévő területen tápos
vadkamera van kihelyezve. Ez egy magyar termék, éjjellátós funkcióval, 10-15 méterig lát el
este fekete-fehér, nappal színes képet készít. Hangot is lehet felvenni vele, gprs-en keresztül
adatokat küld. A tapasztalat az volt, hogy a napelem nagyon gyorsan lemerült 1-2 hét alatt. A
vadkamera kevés mozgás esetén praktikus inkább külterületre ajánlott. Amit a Szász-Vadász
Endre KVB elnök hozott a bizottság elé az olcsóbb. Amit az előbb ismertetett az 100 ezer Ft
körüli összegről van szó. Szükség lenne 1-2 db kamerára, az még nem tisztázódott, hogy hová
lesz kihelyezve. A mezőr vagy a Közterület-felügyelet fogja ellenőrizni ezeket a kamerákat.
Fontos, hogy a Kosaras autó tudja-e vállalni a telepcserét, a Településellátó Szervezettel meg
kell állapodni. Mozgásérzékelősnél a probléma az volt, hogy minden mozgásról e-mailben
elküldte a fényképeket, melyek elárasztották a Közterület- felügyelt e-mail rendszerét, így
követhetetlenné vált. Tovább van még egy webes felület applikációs megoldású, erre még
várja a visszahívást. Szabó Csaba által ajánlott építőipari kamera rendszer mely router-en
keresztül továbbítja az információkat. Digi felajánlott a segítséget nekik vannak fixen
telepített helyszíni hálózatuk, melyek elég költségesek. A közvilágítást is lehetne újítani, hogy
a lámpatestek távirányításúak lennének, kamerák jeleit továbbítanák. Élesebb lenne a felvétel,
ezt lehetne vadkamerák kihelyezésével kombinálni.

Szekeres Máté: Vannak olyan kamerák is melyek 25 ezer Ft összegűek, és azok is nagyon
éles, jó minőségű képet adnak.

Jakab Júlia: Vannak multi alarm rendszerek is. Nem rég lehetősége volt látni egy ilyet a 24
órás felügyeleti központot. Már a kamerák megjelenése csökkentette az esetszámokat, így
áltanos tapasztalatként elmondható, hogy nagymértékben csökkentek az illegális
hulladéklerakások számai is.

Szász-Vadász Endre: A városi szemétszedési akció előtt végig járat a várost és 6 helyszínen
nagymértékű szemétlerakást tapasztalt. Ezeket a területeket lenne szükséges bekamerázni.

Simon Tamás: A Kincsem istállónál 2 db kamera felszabadulna. A rendőrségnél be kell
jelenteni, illetve ki kell táblázni, hogy kamerával megfigyelt területről van szó.

Jakab Júlia: Már a kamerák kihelyezése is jó elrettentésnek még akkor is, ha nem üzemelnek.

Szász-Vadász Endre: Akkor ez megközelítőleg 500 ezer Ft lenne.

Simon Tamás: Ha az ÁFA-t is hozzávesszük még több is. Fontos hol van a fókuszpontja a
kamerának. Javasolja műszakilag és költségvetés szempontjából is tárgyalja meg a bizottság,
akár szakértő bevonásával hogy milyen típusú kamerára lenne szükség.
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Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást. Következő bizottsági ülésen visszatérnek, a
kamerás rendszer kialakítására az illegális hulladéklerakás megfékezésére.

Szász-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


