JEGYZŐKÖNYV
Készült:

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

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint
Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. Szabó Csaba jelezte távolmaradását. 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: Kérése, az lenne, hogy az 1. napirendi pont után a zöldfelületi kérelmek közül
Berekvölgyi Gabriella (Dunakeszi pihenő sor 126.) kérelmét tárgyalja előbb a bizottság.
Ennek oka, az hogy Sódor Márton erdőmérnök szakértő más elfoglaltsága miatt nem tud az
ülés végéig maradni.
Szász-Vadász Endre: Továbbá módosítás még, az hogy anyaghiány miatt a 4. napirendi
pontot, mely a kamerarendszer kiépítése a kritikus hulladéklerakási helyeken és figyelmeztető
táblák kihelyezéséről szólt volna, nem fogja ma tárgyalni a bizottság.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
módosítást és megtárgyalását.
Tervezett napirendi pontok:
1.) Göd Város Önkormányzatának kezelésében lévő Nemeskéri Kiserdő átalakítási terve
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök
(előterjesztés később kerül kiküldésre)
2.) A komposztkeret akció
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

(1-3.oldal)

3.) Döntés a 18/ 2017. (IV. 28.) Önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
(4-7.oldal)
4.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
(előterjesztés később kerül kiküldésre)
5.) Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzatának kezelésében lévő Nemeskéri Kiserdő
átalakítási terve
Szász-Vadász Endre: 2017 februárjában elkészült a Nemeskéri Kiserdő fejlesztési
koncepciója és kezelési terve, melyet a bizottság elfogadott: Az elfogadott Nemeskéri Kiserdő
távlati fejlesztési koncepciójára épülve készítette el a Nemeskéri Parkerdő átalakítási tervét a
Gyógytermészet Kft., - melyet Sódor Márton, több tíz éves tapasztalattal rendelkező,
szakmailag elismert erdőmérnök neve fémjelez. Felkéri Sódor Márton erdőmérnök szakértőt,
hogy ismertesse Nemeskéri Parkerdő átalakítási tervét.
Sódor Márton: Köszöni a szót. Az önkormányzat tulajdonában lévő Nemeskéri Kiserdő –
mind állapotát, mind életkorát figyelembe véve - kritikus állapotban van. Az erdő további
fennmaradása, pontosabban a város életében betöltendő szerepe veszélybe került. Az erdő
öregedésével járó pusztulás, illetve a pusztulás miatt szükségessé váló gyorsuló ütemű
fakitermelés az erdő mindhárom tervezett rendeltetését (parkerdő, természetvédelem,
településvédelem) veszélyezteti és felveti a Jegenye utcai erdő-kitermeléshez hasonló eset és
az ezzel járó lakossági felháborodás megismétlődését. Problémaként jelentkezik még az erdő
egyes céljai közötti ellentmondás is. A parkerdei és a természetvédelmi szempontok néhány
esetben nem vagy csak kompromisszumos módon feleltethetők meg egymásnak (fafajösszetétel, cserjeszint, úthálózat sűrűsége stb.) A jelenleg alkalmazott – nem hosszú távú
koncepció alapján készített, ad-hoc - erdőgazdálkodási módszerek nem felelnek meg az erdő
hosszú távú céljainak. Az előzmény volt ez egy részletes lebontási folyamat leírása, hogyan
alakítjuk át az erdő. Hosszabb folyamat 100 éves időszak alatt illetve 30 éves rövidebb
időszak lenne a kezelési tervben stabilizálni a folyamatos erdőborítást. Az üzemmód váltást,
ezt a hatósághoz be kell majd nyújtani. Sok szakmai rész, lényege az erdő részlet szintűre van
leosztva egy állomás célállapotot kell elérni melynek lényege elegyarány mi, van az erdőben.
Célarány milyen szintre legyen. Parkerdő jelleg legyen a végső cél. Példaként megemlíti,
hogy olyan épül fel egy erdőrészlet-szintű adatok és előírások részletezve minden
- terület
- termőhely
- állomány kora/vágásérettség kora
- élőfakészlet/folyónövedék
- holtfa
- elegyarány
- cél elegyarány (az átalakítási időszak végére)
- korszerkezet
- átmérőeloszlás
- záródás/újulati szint borítása
- egészségi állapot
- kitermelhető fatömeg meghatározása
- tervezett tevékenységek
Jakab Júlia: Sódor Márton folyamatot ismertet. Elkészült a koncepció átalakítási terv és az
átminősítéshez kell a hatósági eljárás, erről kell szavazni.
Mudri József: Nem a Gödöllői Erdészethez tartozott régen?
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Sódor Márton: De igen. Most is a Pilisi Parkerdő Zrt. fő része a Gödöllői Erdészet.
Jakab Júlia: Egyeztetni a Pilis Parkerdő Zrt. embereivel, akár egy személyes találkozó
keretében. Erről ő intézkedik majd.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
47/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a Nemeskéri
Parkerdő átalakítási tervét és megbízza a Gyógytermészet Kft-t, az üzemmód váltás hatósági
eljárásának elindítására.
Határidő: 2017. július 15
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

4. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek (Berekvölgyi Gabriella kérelme)
Szász-Vadász Endre: Van-e valakinek a napirendi ponthoz hozzászólása?
Jakab Júlia: Már az ülés elején jelezte, hogy miért kérte ennek a kérelemnek az előbbi
tárgyalását. Berekvölgyi Gabriella Dunakeszi pihenő sor 126. kérelmezi a Szakáts kerti
ingatlanon álló, az ő kertjüket veszélyeztető fák szakértői vizsgálatát a balesetveszély
elkerülése érdekében. Sódor Márton erdőmérnök ajánlata az 1. sz. mellékletben található. Volt
kint a helyszínen Szász-Vadász Endre KVB elnökkel és Sódor Mártonnal és ezeket
tapasztalták. A Szakáts-kert Dunakeszire veszélyt jelent fáinak előzetes átvizsgálása alapján
kb. 36 darab fa jelenthet potenciális veszélyt a házakra. Az említett fákat szükséges egy
részletesebb vizsgálat keretében megvizsgálni (kor, egészség állapot, dőlés iránya stb.) ahhoz,
hogy pontos képet kapjunk, arról hogy hány darab fát kell kivágandónak minősíteni. Nem
csak közvetlen kivágás, de adott esetben a fa „lefejezése” vagy veszélyes ágak levágása is
szóba jöhet. Ebből a potenciális veszélyt jelentő 36 darab fából 10 darab az, amely a
bejelentést tevő dunakeszi lakos telkét is érintheti. A vizsgálat alapján valóban a Szakáts-kert
veszélyes fáinak egy nagyobb része a kérelmező telke felé eső végén találhatóak. Az előzetes
vizsgálat alapján a 36 darab fából, ha valóban ki kell termelni őket, akkor nagyobb részéhez
kb. 2/3-ához vagyis 24 darab fához kell alpin technika és a maradék 1/3-ad ( kb. 12 darab fa)
vágható ki egyszerűbb hagyományos eljárással. Az árajánlat alapján két megoldás közül lehet
választani:
1. Teljes terület és az összes érintett fa részleges vizsgálatának szakértői díja: 240 ezer Ft
2. Csak a bejelentő telkét érintő fák részletes vizsgálatának szakértői díja: 88 ezer Ft
Jakab Júlia: Csak bizottsági keretből mehetne. A részleteket tételre kiszámolva, hogy ne
sérüljön a többi cél, és a többi fakivágási igényre is legyen pénz.
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Mudri József: Mitől más? Műszeres vagy nem ez a technika, amit alkalmaznának?
Sódor Márton: Igen szél miatt is. Egy idő után az összeset ki kell vágni. Sekély a gyökerük.
Most nyilván csak a veszélyeseket kell. Milyen ütemezésben, nagyobb fák alpin technikákkal.
Jakab Júlia: A testülettől kell igényelni az összeget. Mivel már a bizottsági 4 milliós keret így
is betelt a fák kivágási kérelmei miatt.
Mudri József: Már tudjuk, ki fogja kivitelezni?
Jakab Júlia: Ha Dávid Gyula megbízott vállalkozó, ha bevállalja és van hozzá eszköze.
Mudri József: Ha kell alpin technikás ismer egy jó szakembert.
Jakab Júlia: Ha meg van a vizsgálati eredmény, akkor jól jöhet a segítsége.
Szekeres Máté: A fáknak milyen sorsuk lesz, például tűzifának nem lehet eladni őket?
Jakab Júlia: Jogos lenne a kérdés, de az átlagos embernek nincs hozzá eszköze.
Szekeres Máté: Arra nincs lehetőség, hogy az önkormányzat eladja, favágás vagy ágaprítás
címszó alatt?
Jakab Júlia: Sajnos ez nem ilyen egyszerű, sokkal összetettebb a kérdés. Nagy a felelősség
vállalás, hogy mi történik az elszállítás közben. Segítség kell hozzá mind jogi, például a
szerződéskötés miatt, mind személybeli, akik elszállítják és nem is beszélve ennek a
költségeiről.
Balogh György: Régen a Hetényi Tamással, aki akkor még a Tesz igazgatója volt ezt
végigjárták. Ezért tudja biztosan mondani, hogy másképpen vágják a fát. Legfrissebb példa a
Termálstrandról targoncával vitték nem utánfutóval. Ez volt 600 ezer Ft az kb. a 2 millió Ft is
lenne alpin technikával. Lenkei György képviselő és a szociális bizottság elnöke is segített
ebben a rászorulóknak. Ezért tudja, hogy többe kerül, mintha feldaraboltatnánk. A Szociális
Bizottság most is segít a rászorulókon tüzelőanyaggal, vagyis veszi a fát és adományozza,
nem kitermelteti, amely drágább.
Mudri József: Nem ért egyet ezzel. Az akácfánál működött tapasztalta. Tudja, hogy 21 ezer
Ft, ha ez helyben kivágják, akkor nem sokkal többe kerül és el lehet vinni készen.
Balogh György: Érti a felvetést. Kérdése az, hogy megtenderezve ezt ki viszi el?
Mudri József: A rászoruló szegények.
Sódor Márton: Fel lehet kuglizni. vagy „lábon adja el”. Azt lehet, mondani, hogy tessék,
vigyétek el.
Jakab Júlia: Megemlítené, hogy két külön részről beszélnek a tagok, Szakáts-kert vs. Kiserdő.
Szekeres Máté: Akkor tisztázzák pontosan a helyzetet. A profit fenntartható az
önkormányzatnak is. Sok akácfa van a Nevelekben, ha a madarak elköltöznek szakirányító
segítségével lehetne kitermeltettetni, mint például Sződön több vállalkozó is van.
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Mudri József: Az akácfát lehetne tűzifa árban is eladni. A vállalkozó vegye meg vagy, hogy
vágják a fát és az önkormányzat eladja a vállalkozónak valamilyen össze fejében.
Jakab Júlia: A kiserdőt nem tudja, csak a bizottsági fákat tudja. Kidolgozni egy tervet. Írják le
a bizottsági tagok ezt és terjesszék elő a Képviselő-testület irányában.
Sódor Márton: Az a biztos, ha kivágják, nem lehet ott hagyni.
Jakab Júlia: Vissza kell menni, ellenőrizni a munkát. hogy vigyék el a fa egészét.
Szekeres Máté: Lehetőség van. például Verőcén minden második embernek van hozzá értése,
eszköze, jó lenne ezt bevezetni Gödön is. Így kínálat kereslet találkoznának.
Jakab Júlia: A közterületben nem javasolná. Tényleg azt vágják ki, amit kijelölnek, és nem
mást. Közterültet fejleszteni próbáljuk emberlétszámban is.
Mudri József: A szakértő kimegy és elmondja, hogy mit kellene kivágni. Az erdészetben is
bejelölik, hogy mit kell kivágni. Az akácból lehetne ipari fa is.
Sódor Márton: Kicsiben nem biztos, hogy megéri eladni. Nem nagy mennyiség 50 törzs,
később 10 -20 törzs. Kezelhető, de meg kell adni a formáját.
Mudri József: Ezt már az önkormányzat intézné úgyis a vállalkozóval együtt.
Jakab Júlia: Sok ember nincs szerződés, azt könnyebb lenyomozni.
Mudri József: Van ágdaráló csak nincs hozzá ember.
Balogh György: Van két karbantartó, azoknak nem fér a munkakörükbe ezek kezelése.
Önkormányzatnak nincs köze, mert a Tesz a karbantartó az ágdarálónak. Hosszú folyamat,
meg kell vizsgálni, hogy jó állapotban van-e a gép az átadás előtt. Személyzettel együtt kell
kiadni az olcsóbb lenne. Egy erdészt venne, fel a Tesz a karbantartáshoz, van- e jogosultsága
fát vágattatni szakembernek kell kiadni az erdésznek, hogy mit kell kivágni.
Jakab Júlia: A Szakáts-kert témához visszatérve. Megkéri a tagokat, hogy szavazzanak.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a zöldfelületi kérelem határozatának megszavazására.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

48/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a Gyógytermészet
Kft-t a Szakáts-kert Dunakeszi oldalán lévő fák vizsgálatára 240 ezer Ft-ért.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: 2017. június 15.
Forrás: KVB 2017. évi keret
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2. napirendi pont: A komposztkeret akció
Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság és a Képviselő-testület is kifejezte
korábban azt a szándékát, hogy a gödi lakosság körében népszerűsíteni kívánja a kiskerti
komposztálást és ennek érdekében lépéseket, tesz. 2012-ben fontos lépés volt a komposztálás
technikai fogásait bemutató tájékoztató kiadvány beszerzése és minden kerttel rendelkező
ingatlantulajdonoshoz való eljuttatása, ezen felül 200 db kedvezményes áru komposztálókeret
árusítása. 2013-ban újabb 200 db komposztálókeretet juttattunk ki a lakossághoz, de az óta új
igények merültek fel az ingatlantulajdonosok körében. Ennek az igénynek a kielégítésére
kívánunk most újabb 300 db komposztálókeretet árusítani, a korábbiakhoz hasonlóan szintén
2500 Ft-os kedvezményes áron. Gyártó céget nem sikerült találni, aki kedvező feltételekkel
vállalta volna a keretek gyártását. A kereskedelmi forgalomban kapható komposztkeretek
közül a BAUHAUS áruház 4990 Ft-ért kínált legkedvezőbb ár/érték arányú komposztkeretet.
Személyes megkeresésünkre 5 %-os mennyiségi kedvezményt is kínálnak. A
szerződéstervezet a mellékletben található.
Jakab Júlia: Régebben is ezen az áron csinálta. Van kedvezménye az önkormányzatnak.
Lakosság felé 2500 Ft a Gödi Körkép májusi számában megjelent cikkben is van. A pályázat
20%-os önrésszel komposztkerete lehetne kapni, de a Képviselő-testületi döntés is lesz. Most
egy darabot kap mindenki háztartásonként, aki megy, az fizet is viheti. Érkezési sorrendben
van.
Szekeres Máté: A készlet erejéig saját kocsival bárki elviheti.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

49/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, a BAUHAUS áruháztól 300 db (100x100x70) komposztkeret
1.422.150 Ft-ért való megrendelésének és a lakosság felé 50%-os kedvezménnyel történő
árusításának lebonyolítására.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2017.
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3. napirendi pont: Döntés a 18/ 2017. (IV. 28.) Önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Jakab Júlia: A múltkori bizottsági ülésen tárgyalt 6324/2 hrsz-ú ingatlan helyi védettségének
megszűntetésének módosításáról kell dönteni a Környezetvédelmi Bizottságnak, és ennek
javaslatát kell továbbítani a holnapi Képviselő-testületi ülés felé.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
50/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd
Város Képviselő-testületének az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői
Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi
természetvédelmi területekről szóló 16/1999.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló
rendeletmódosítást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

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

-

Léhnert Viktória kérelme (2131 Göd Dália u. 7.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlan melletti dió és cseresznyefák kivágási engedélyét,
mert a parkoló autókra potyog róluk a cseresznye, dió, levelek, ágak. A pótlást vállalják. Az
áprilisi ülésről áthozott kérelem. Szász- Vadász Endre KVB elnök megnézte megoldható a
parkolás az ingatlanon.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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51/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága nem engedélyezi a 2131 Göd,
Dália u. 7. szám melletti dió és cseresznyefa kivágását, mert az indoklást nem tartja
megalapozottnak, mivel parkolásra az ingatlanon belül van lehetőség az érési
időszakokban.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Jakab Júlia: Az iskola vezetése kéri az iskola oldalánál lévő jegenyenyár kivágását, mert a fa
tönkreteszi az épület alapját, a tetőt és hőszigetelést is károsítja. Beszélt a Kovács Krisztina
pénzügyi osztály vezetőjével és mivel nem az önkormányzat a fenntartó, hanem
központosítottan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidítve: KLIK) ezért a kiadott
határozatot módosítani kell. Be kell kérni 3 darab árajánlatot, kiválasztani a legmegfelelőbbet
és átszámlázni a KLIK felé a költségeket.
Szász- Vadász Endre: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
52/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy kérjen 3 db árajánlatot a 2132 Göd Ifjúság köz 1-3 alatt
található 1 db jegenyenyár kivágására, melyek közül a legolcsóbb árajánlat alapján
végeztesse el a fakivágást, melyet az önkormányzat tovább számláz az
intézményfenntartónak.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Kérelem (2132 Göd Sződi utca 27.)

Jakab Júlia: Az ingatlan előtt a diófa a szigeteletlen elektromos vezetékbe nőtt, így
életveszélyes helyzet alakult ki.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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53/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy újra rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól a 2132 Göd Sződi u. 27. szám előtt található 1 db diófa gallyazását.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Ruskó Miklós kérelme (2131 Göd Szent László u. 21.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana melletti meggyfa kivágási engedélyét, mert a fa
beteg. Ősszel pótolná egy új facsemetével.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
54/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Szent
László u. 21. szám előtti 1 db meggyfa eltávolítását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Bizderi Emese kérelme (2131 Göd Mikszáth Kálmán utca 76.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az űrszelvénybe lógó fák gallyazását. Nem fér el senki, még a
szemétszállító autóval sem. A belógó fák miatt a Mikszáth Kálmán u. 58. házszámtól -76.
házszámig az egész utcasor űrszelvényes részét szükséges gallyazni.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
55/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy újra rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól a 2131 Göd, Mikszáth Kálmán utca 58-76-ig az űrszelvénybe lógó ágak
levágását.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Jakus József kérelme (2132 Göd, Árpád utca 22.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt 3 darab rossz állapotú akácfa kivágási
engedélyét, mert azok többször csonkoltak és elöregedettek. Szeretné októberben vezeték alá
ültethető fákkal pótolni.

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

56/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Árpád u. 22. szám előtti 3 db akácfa eltávolítását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Kovács Jenő kérelme (2132 Göd, Révay u. 3.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlan előtt 1 darab hársfa vezetékbe nőtt ágainak
levágását. Ez a rész nem messze van a templomtól. Ott található az említett fa. A fán fut át az
elektromos vezeték sok száraz része is, van. Vezetéket mindenképpen ki kellene szabadítani a
fából. Ha jobban megnézzük látható, hogy vannak még veszélyes részei, megyek az arra
bicikliző, vagy arra, sétáló emberekre ráeshet. A hársfa szép, életképes, de veszélyes részei
vannak. Javasolja ezért a veszélyes ágainak gallyazását.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
57/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy újra rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól a 2132 Göd Révay u. 3. szám előtt található 1 db hársfa gallyazását.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Beruházási és műszaki osztály bejelentése alapján

Jakab Júlia: A beruházási és műszaki osztály kéri a Rákóczi úton a Batthyányi utca és a Szent
László utca, valamint a Honvéd soron az Akácfa utca és az Ezerjó utca közötti járdaépítést
akadályozó fák kivágási engedélyét. A Rákóczi u. Batthyányi u. és Szent István u. részén lesz
folytatva a járda. Szép, jó állapotban van a fa, nem tudjuk, megmenti a fát a kapubeálló
szintjével legyen egyenlő. Ha levágják a gyökeret ez a rossz. A Honvéd sor és Ezerjó u. a
járdán látszik, hogy hol halad a járda és ennek az útjában áll a fa. Ezért szükséges a fák
kivágása.
Szász-Vadász Endre: Akkor így hány darab fáról lenne szó?
Jakab Júlia: 4 darab fa.
Szekeres Máté: Pótolva lesznek majd a fák?
Szász-Vadász Endre: Felírjuk és facsemete akció keretében pótolni fogjuk.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
58/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében
tulajdonosi hozzájárulást ad a Rákóczi úton a Batthyányi utca és a Szent László utca,
valamint a Honvéd soron az Akácfa utca és az Ezerjó utca közötti járdaépítést akadályozó
fák kivágására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Szász-Vadász Endre: Folytassuk tovább az Egyebek napirendi ponttal.

5. napirendi pont: Egyebek
Jakab Júlia: A következő szavazás technikai jellegű, a Pénzügyi osztály kérése alapján.
Áthúzó pénzmaradvány miatt. Technikai szavazás a 13-002-2/2017 számú megrendelőről,
amely a 2. számú mellékletben található.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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59/2017.(05.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága biztosítja a szükséges 764.000
Ft forrást a 13-002-2/2017 számú favágási megrendelőben szereplő faápolási munkálatok
elvégzésére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

Jakab Júlia: Még egy téma. Jelezték sokan, hogy nagyon csípnek a szúnyogok. A
szúnyoggyérítés állami kézben van. Illetve Kistérségi szinten szokták még megrendelni. Erről
még nincs információja mikorra vártható. Meg kell rendelni a városnak, de az nagyon drága,
lenne.
Szász-Vadász Endre: Kistérségi szinten kell ezt megérdeklődni Dunakeszin.
Jakab Júlia: Azt nem tudja, hogy tudják-e de ez nem irtás, ahogy a köztudatban van. A
szúnyoggyérítés egy másfajta alkalmazás mit az irtás. Ír tást nem lehet végezni. A
szúnyoggyérítést megfelelően alkalmazva a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, megelőzve
ezzel a szúnyogártalom kialakulását. Tehát a módszer helyes alkalmazása után már nincs
szükség további védekezésre. A biológiai készítményt a szúnyoglárvák tenyészővizébe kell
juttatni precíziósan. Többnyire nagyobb távolságból térképezik fel a tenyészőhelyeket, és
repülőgéppel juttatják ki a biológiai készítményt a lárvák a szúnyoglárvák tenyészővizébe. A
hatástartama 1-2 napos (ezután a fehérjetoxin szúnyoglárvákra mérgező szerkezete
megszűnik), de mivel újrakezdődik a fejlődésmenet, a tenyészővíz hőmérsékletétől függően
csak kb. 1 hét múlva lesznek megfelelő állapotú szúnyoglárvák (A fejlődési ciklus a
környezeti paraméterektől függően lehet 4-5 nap, vagy akár 3-4 hét is.)
Előny:
- Preventív módszer, hatékonyan végezve nem alakul ki a szúnyogártalom
- Szelektív módszer, amely az előírt dózisban csak a csípő-és púposszúnyogok lárváit
pusztítja el
Hátrány:
- Légi kijuttatás esetén a repülésre vonatkozó időjárási körülmények befolyásolják a
kijuttatást
- Nagy az applikációs veszteség, ezért nagyon költséges
- Kicsi a hatékonysága
Szabó Árpád: Az észrevétel szerint ettől még jobban megvadulnak, jobban csípnek.
Szász-Vadász Endre: Igen ő is ezt tapasztalata, máshogy csípnek, feldagadva több napig fáj a
szúnyog csípése.
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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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