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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2017.
szeptember 21-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint

Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket, és a megjelent vendéget, Tátrai Sándort. Szabó
Csaba jelezte, 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.

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

Tervezett napirendi pontok:

1.) Faápolási és fakivágási forrásbiztosítás a második félévben
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (előterjesztés később kerül kiküldésre)

2.) Szóbeli beszámoló az őszi faültetési akcióról
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző (előterjesztés szóban)

3.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

(előterjesztés később kerül kiküldésre)
4.) Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Faápolási és fakivágási forrásbiztosítás a második félévben

Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júliát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Jakab Júlia: A költségvetésben a 2017. évre tervezett 4 millió Ft forrás az év első félévében
felhasználásra került, részben a megnövekedett lakossági gallyazási és fakivágási kérelmek,
részben az önkormányzat által saját kezelésben lévő területek megnövekedett faápolási
igényének köszönhetően, melyet az önkormányzati járdaépítési projektjei is megemeltek. A
nyár elején a forrásfelhasználást a heves viharok okozta károk elhárítása is fokozta. A
Környezetvédelmi Bizottság minden faápolási kérelmet egyenként elbírál és a munkálatok
megrendelésére csak ezután kerül sor. Az első félévben is csak az élet és vagyoni kárral
fenyegető fakivágásokat támogatta, ennek ellenére a tervezett forrás kimerült. A második
félévben már most további lakossági igények jelentkeztek, illetve több olyan közterületi
faápolás is elkerülhetetlenné vált, amely már nem tűr halasztást. Ezek közül néhány
jelentősebb munkálat:

- Duna-part Nyaralóházak veszélyes nyárfáinak eltávolítása, illetve ápolása

- Pólus lovarda elszáradt fenyőinek kivágása

- Nemeskéri Kiserdő 35 métert meghaladó platánsorának kezelése, mely a lakosságot
veszélyezteti

- Béke utca balesetveszélyes akácfáinak jelentős csonkolása

Jakab Júlia: Fentiek miatt lenne szükség, hogy a Képviselő-testület a munkálatokhoz
szükséges forrást biztosítsa.

Mudri József: A platánfákat is vissza kellene vágattatni, mert veszélyeztetik a
villanyvezetéket.

Jakab Júlia: Ennek ügyében is voltak kint a helyszínen Sódor Márton szakértővel, mely során
3 db fakivágását és 5 db fagallyazását megjelölték festéksprayvel. Később a Pilis Parkerdő
munkatársai is kint voltak és beleegyezésüket adták a megjelölt fák kezelésére, melyek meg is
voltak dőlve.

Mudri József: A viharok miatt.

Jakab Júlia: Előzetes határozatot is lehet hozni, de árajánlat szükséges hozzá.

Szász-Vadász Endre: Nem az ELMŰ feladata ezt elvégezni?

Jakab Júlia: Az ELMŰ nem igazán gallyaztat, ha mégis nem szakszerűen csinálja.

(Bertáné Tarjányi Judit főépítész megérkezett)
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Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

76/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Göd Város Képviselő-
testületét, hogy 4 MFt többletforrást biztosítson a 2017. év második félévére a faápolási és
fakivágási munkálatok elvégezésére az Önkormányzat dologi előirányzatainak terhére, a
környezetvédelmi feladatok 2017. költségvetési soron.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

2. napirendi pont: Szóbeli beszámoló az őszi faültetési akcióról

Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júliát, hogy számoljon be az őszi faültetési akcióról.

Jakab Júlia: Az erről szóló tájékoztatás, már a Gödi Körkép számában megjelent. A gödi
lakosok ingatlanjuk közelében lévő közterületre ingyenesen kérhetnek igény szerint
facsemetéket, vállalva, hogy a fiatal fákat 3 éven át rendszeresen locsolják. Újításként ebben
az évben együttműködési megállapodást is kell kötniük az önkormányzattal. Az
önkormányzat az igényelt fákat házhoz szállítja a lakosokhoz, és a fák mellé szakszerű
ültetési írásos útmutató is biztosít. Attól függően, hogy a facsemetét légvezetékek alá vagy
vezeték mentes helyre kívánják-e ültetni az alábbi fafajták közül lehet választani. Vezeték alá
ültethető fák: gömbjuhar, gömbkőris, gömbszivarfa. Kizárólag szabadon álló vezetékmentes
területre ültethető fák: díszkörte, magas kőris, kislevelű hárs. A facsemetéket szeptember 25-
október 13 között lehet igényelni. A megrendelés a felmért adatok alapján történik.

Mudri József: Akkor a szeptemberi Gödi Körképben olvashatunk a fásítási akcióról?

Jakab Júlia: Igen a szeptemberi Gödi Körkép számban részletes tájékoztatást olvashatnak a
lakosok. Már most is jönnek az igények. A fák értéke fajtától függően egyenként 8-10 ezer Ft
összegű. A végső közterületi fásítási akció igénylistát csak a novemberi Környezetvédelmi
Bizottsági ülésen tudja majd megmondani.

Szász- Vadász Endre. Megköszöni a beszámolót, és megkéri Jakab Júliát, hogy pár
mondatban meséljen, az idei év gödi rendezvényeiről melyek az Európai Mobilitási Hét
keretében zajlanak.
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Jakab Júlia: Ebben az évben az Európai Mobilitási Hét, szeptember 16-22 közé esett, melynek
témája a Közös út közös jövő. Szombat óta zajlanak a rendezvények, több helyszínen. Idén a
BeCsal (Belépés családostul) családi sportnappal kezdődött, gyermek és családi futóverseny,
futballtorna óvodásoknak és általános iskolásoknak, melynek helyszíne a GSE (Gödi
Sportegyesület) sportpálya volt. Még aznap este a Sportterasztól indult a „Night Ride”
elnevezésű kerékpártúra Vácra. Vasárnapra tervezett „mozdulj Göd” elnevezésű torna az
esőzés miatt át lett téve tegnapra, melynek szintén nagy sikere volt. Még ezen a napon volt a
„Történelmi körön Gödön” elnevezésű 18 állomásos kerékpártúra a városban. Minden
állomásnál néhány mondatos ismertető, érdekesség, színes történet hangzott el a városról.
Hétfőn volt az óvodások biciklis szépségversenye, melynek helyszíne a részt vevő óvodákban.
A feladat az volt, hogy ki tudja ötletesebben feldíszíteni a kerékpárját, akinek nem volt az le is
rajzolhatta, hogy milyennek szeretné látni, elképzelni. Szerdán a „sétálj a Szakáts-kertben”
rendezvényen lehetett részt venni nyugdíjasoknak, kismamáknak és kisgyerekeseknek, ahol a
séta során történeteket hallhattak a kert történetéről. Továbbá a Huzella Tivadar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 4.-5.-6. évfolyamos diákjai egy kialakított mini KRESZ-pályán
mérhették össze tudásukat az iskola udvarán. A mai esős időre való tekintettel az „Áltanos
iskolák autómentes napja” elnevezésű program elmaradt, ahol lezárták volna a forgalmat
József utca Honvéd sor és Madách utca közötti szakaszt. Helyette a Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületén belül különböző kerékpáros és
egyéb ügyességi versenyeket, KRESZ-tesztet és kreatív rajzversenyt szerveztek a szervezők a
diákoknak. Holnap az „Autómentes nap” keretében az önkormányzat ingyenes
tömegközlekedést biztosít a helyi buszjáratokon.  A Városvédő versenybe 25 helyi üzlet is
bekapcsolódott ahol a matricákat lehetett gyűjteni, különböző értékes nyereményekért.
Megköszöni Szász-Vadász Endre KVB elnök közreműködését, hogy segített a szervezésben
és a helyi vállalkozókkal való kapcsolat felvételében. A játékban való részvétel szeptember
30-ig tart. A nyeremények kisorsolása október elején várható. Visszatérve a programokhoz,
kedden „Alma-citrom kampányt” folytattuk Csóri Diána kolléganővel, a Penny Market nevű
élelmiszerboltnál, melynek célja figyelemfelkeltés volt. Almát az kapott, aki gyalog,
kerékpárral, tömegközlekedési eszközzel vagy teli személygépkocsival érkezett, citromot az,
aki egyedül érkezett egy személygépkocsival. Érdekes tapasztalatokat szereztünk szociológia
tanulmányt is lehetne készíteni belőle.

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást. Következő napirendi pont a zöldfelületi
kérelmek megtárgyalása.
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3. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek

Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a
helyszínen fotókat készített, melyeket a kivetítőn bemutat. Néhány helyszínről nem készültek
fotók, mert sok volt az egyéb teendő. A helyzet változni fog, októbertől új kolléga érkezik
hatósági ügyintéző munkakörbe, Rapay Tamás, aki besegít közterületi, és hatósági a
munkába. Következő ülésen be is szeretné majd mutatni a bizottsági tagoknak.

- Posta Árpád kérelme (2131 Göd, Kossuth Lajos u.1.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanának tetőszerkezetét veszélyeztető, közterületről
benyúló gesztenyefa ágak levágását.

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

77/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Kossuth utca 1 szám előtt található gesztenyefák gallyazását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Szabó Ferenc kérelme (2132 Göd, Lenkey u. 25.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanának tetőszerkezetét veszélyeztető, közterületről
benyúló fa ágainak levágását. A Bozóky tér közterületén lévő fák ágairól van szó.

Bertáné Tarjányi Judit főépítész: Melyik sarkon lévő fákról lenne szó?

Jakab Júlia: A Lenkey u. és a Jászai M. u. sarkán lévőkről.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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78/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Lenkey utca 25. szám előtt található fák gallyazását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Lovasi László kérelme (2132 Göd, Szent Imre herceg u. 29.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti fák visszavágását, mert belenőttek az
elektromos vezetékbe és a környező ingatlanokra is veszélyes.

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

79/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Szent Imre herceg utca 29. szám előtt az elektromos vezetékbe lógó ágak
gallyazását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Csupics Nikoletta kérelme (2131 Göd, Kossuth L. u. 22/2.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt lévő beteg meggyfa kivágásának engedélyezését, a
pótlást vállalja. Az őszi faületési akcióban már jelezte, hogy igényel fát.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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80/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2131 Göd,
Kossuth u. 22. szám melletti meggyfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Heincz Gyuláné kérelme (2131 Göd, Kincsem u. 2.)

Jakab Júlia: Erről nem készült fotó. Penny Markettel szemben található társasháznál
madárcseresznye gallyazását kéri a kérelmező, mivel a lakásuk ablakát beárnyékolják faágak.

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

81/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Kincsem utca 2. szám előtt az ingatlant veszélyeztető madárcseresznye fa
ágainak gallyazását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

(Balogh György megérkezett)

- Duna-part Nyaralóházak területén lévő fák

Jakab Júlia: A Duna-part Nyaralóházak területén nagy mennyiségű faápolási munkálat vált
szükségessé, melyet Sódor Márton erdészeti szakértő tanulmánya támaszt alá. A szükséges
munkálatokat az 1. számú melléklet tartalmazza, első sorban az 1-es számmal jelölt
munkálatokat kellene megszavazni, főleg a Kalandpark, Büfé területénél. Nagyon száraz,
nyárfák törnek darus kocsival visszametszés. Sódor Márton felügyeletével lesznek a fák
kivágva.

Szekeres Máté: A 2-es számúakról akkor nem kell szavazni?

Jakab Júlia: Az 1-es számúakról a lényegesek. Nem tudja még, hogy a költségvetés
megengedi-e, de idén még szeretné a többit is megcsináltatni.
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Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

82/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Duna-part Nyaralóházak kertjében a Sódor Márton erdőmérnök által veszélyesnek
minősített fák kivágását, valamint az életveszélyes ágak eltávolítását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Farkas Ágnes kérelme (2131 Göd, Nemeskéri- Kiss Miklós u. 3.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt megdőlt diófa kivágását és vállalja a kivágott
fa pótlását is.

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

83/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 3. szám előtt megdőlt diófa kivágását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Dibák István kérelme (2132 Göd, Kolozsvári u. 52.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő akácfa kivágását, mert nagyon közel van
a kerítéshez veszélyeztetve annak állagát, illetve a háza helyiségeit is besötétíti. Jelezte, hogy
pótolja az őszi faültetési akcióban.

Szekeres Máté: Nem érti, miért az önkormányzatnak kell állnia a költséget.
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Szabó Árpád: Támogatja Szekeres Máté észrevételét.

Jakab Júlia: Rendben akkor, módosított határozat nem az önkormányzat állja költségeket,
hanem a kérelmezőnek kell.

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

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

84/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Kolozsvári utca 52. szám előtti akácfa kivágását, de annak kivágásához forráshiány miatt
nem tud fedezetet biztosítani.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Borbáth Csaba kérelme (2132 Göd, Pannónia utca 3.)

Jakab Júlia: A lakos bejelentette, hogy hétvégi viharok során történt az eset. A fa megdőlt a
veszélyelhárítás már megtörtént Dávid Gyula megbízott vállalkozó jóvoltából. Továbbá
ingatlanához közel eső lámpatest világítását nem lehet érzékelni a növényzet takarása miatt.

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

85/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Pannónia utca 3. szám előtt a lámpatest elé lógó ágak gallyazását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Berta Sándor bejelentése alapján

Jakab Júlia: A Pázmány Péter utcától Dunakeszi felé vezető bicikli út mentén 3 db akácfa is
elhalt, melyek kidőlésükkel veszélyeztetik az arra kerékpározókat, illetve gyalogosokat.

Bertáné Tarjányi Judit főépítész: A fákat pótolni is kell.

Jakab Júlia: Lesznek pótolva, de nem a faültetési akcióból. Úgy gondoltunk, hogy havas
kőrissel lenne célszerű.

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

86/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Pázmány Péter utca mellett haladó bicikliút mentén 3 db veszélyes akácfa
kivágását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Karolin Józsefné kérelme (2131 Göd, Luther Márton u. 1.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanja előtt található akácfák kivágását, mert a járdát
tönkretette és a kerítést is veszélyezteti, ezen felül az Elektromos Művek nagyfeszültségű
elosztóját is fenyegeti.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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87/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Luther Márton utca 1. előtt lévő 3. db akácfa kivágását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Sipos Katalin kérelme (2131 Göd, Sárgarigó u. 18/2.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana Nemeskéri oldala felől található madárcseresznye
kivágását. Kérelmét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Hosszú kérelem, most költöztek
Az ingatlan fölé logó ágakat le lehetne, vágni ezért nem kell kivágni a fát, csak a száraz
ágakat. Javasolja, hogy a kérelmező szakértői véleményt hozzon arról, hogy a fától szürkül a
járda fugája. A fakivágása legalább 150 ezer Ft lenne.

Szabó Árpád: Bármely fa alatt kialakulhat ez a folyamat, mely lehet rovar ürülék, lepke,
különböző gombák. Nem javasolja a fa kivágását.

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

88/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága nem tartja bizonyítottnak,
hogy a kérelemben szereplő madárcseresznye fa a kérelmezőknek jelentős károkat okoz, de
szükségesnek tartja a fa ápolását, ezért felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót,
hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Sárgarigó utca
18/2. szám fölé lógó fa ágainak, illetve a száraz ágak levágását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Dr. Verecska Zsolt bejelentése alapján

Jakab Júlia: A Béke utcai lakosok jelezték, hogy a Béke út 2-es számú főút és Petőfi Sándor
utca közé eső szakaszán található akácfák egy része az ingatlanjaikat veszélyezteti, már több
ág is leszakadt idén nyáron, másrészt a közúton haladókat is veszélyeztetik.

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

89/2017.(09.21.) 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 u. és a Petőfi utca kereszteződésénél 5 db akácfa gallyazását és 1 db akácfa
kivágását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Molnár Ildikó kérelme (2132 Göd, Deák Ferenc utca 56.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi, hogy kivághassa az ingatlan előtt lévő akácfát, a pótlást
vállalja. Az akácfa meg van sérülve.

Szász-Vadász Endre: Jakab Júlia mi a szakvéleményed?

Jakab Júlia: Sérült ki kell vágni, szigeteletlen vezetékbe is belenőtt veszélyes.

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

90/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, Deák
Ferenc utca 56. szám előtti akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakba Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Halász Józsefné kérelme

Jakab Júlia: Tavaly is volt egy kérelme a kérelmezőnek, a Pesti út 60. szám alatt
meggallyaztattuk a fát. Az akácfa levele hullik, de a kérelmező idős tudja gondozni. Nem
indokolt a kivágás.
Tátrai Sándor vendég: Előírják, hogy van-e határideje mikor ültessen másikat a kérelmező?

Jakab Júlia: Az őszi faültetési akcióban, a kérelmezőnek nem volt pótlási kérése. A
közútkezelőnek kellene, de ők ezzel nem foglalkoznak. Visszaellenőrzésre, közteresek
visszaellenőrizték 2 évre. A tavaly és ideieket még nem, de új kolléga érkezésével egyszerűbb
lesz. Javasolja a kérelme elutasítását.

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

91/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Halász Józsefné
kérelmét az ingatlana előtti fák gallyazására, mert az előző évben az életveszélyes ágak
már a Bizottság döntése alapján el lettek távolítva, a Bizottságalakító metszésekre nem
rendelkezik forrással, az a mindenkori ingatlantulajdonosok feladata.

- Mucsi László bejelentése alapján

Jakab Júlia: A 2131 Göd, Kossuth utcában egy fűzfa és egy fenyőfa benyúló ágai
veszélyeztetik a közúti közlekedést.

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

92/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Kossuth utcában űrszelvénybe lógó fűzfa és fenyőfa gallyazását.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Hétszínvilág Óvodaegység szülő munkaközösségének kérelme

Jakab Júlia: Kasza Szilvia a Hétszínvilág Óvodaegység kérelmezi a szülői munkaközösség
nevében a Bizottság engedélyét az óvoda kertjében szükséges faápolási munkálatok
elvégzésére, illetve kérelmezi, hogy a Bizottság biztosítson 3 db komposztáló keretet a
zöldhulladék ártalmatlanítására. A gyerekeket környezettudatosságra szeretnék nevelni.

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

93/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a Hétszínvilág Óvodaegység
részére 3 db komposztálókeretet biztosít saját kerete terhére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Forrás: Környezetvédelmi bizottsági keret

- Gárdi Péterné kérelme (2132 Göd, Őszapó u. 123.)

Jakab Júlia: Erről nincs kép. Viharkár történt, de megoldották tüzelőnek használják, de a ház
felé hajló ágakat le kéne vágni, mert tönkreteszi a kertet.

Szász-Vadász Endre: Fakivágást szeretne?

Jakab Júlia: A gallyazás is jó neki.

Szász-Vadász Endre: Akkor a fa gallyazásáról kellene szavazni.

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

94/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Őszapó utca 123. előtt található fa erőteljes visszavágását.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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Jakab Júlia: Ezt a faápolási és fakivágási forrásbiztosítási előterjesztésnél található. Két külön
dologról kell határozatot hozni. Először a Pólus lovarda területén lévő 5 db fenyőfa
kivágásáról.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

95/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Pólus Lovarda területén 5 db fenyőfa kivágását.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

Jakab Júlia: Másik, amiről határozni kell a Nemeskéri kiserdőnél a Szamos utca melletti
platánsor 3 db veszélyes platánfa kivágását és 5 db platánfa gallyazását.

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

96/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Szamos utca melletti Platánsor 3 db veszélyes platánfa kivágását és 5 db platánfa
gallyazását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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4. napirendi pont: Egyebek

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

Bertáné Tarjányi Judit főépítész: A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” címmel, melyre Göd Város Önkormányzata új egészségügyi
alapellátási központ építésére pályázatot nyújtott be a Képviselő testület 138/2017 (VIII.24.)
sz. Ök. határozat alapján.
A Göd, Összekötő út 6603 hrsz-ú ingatlan Göd belterületében található, a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) szerinti besorolása Ksr, azaz beépítésre szánt különleges rekreációs
övezet. A terület magterület, amelyen az OTRT 17. § szerint beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki. A területet a 2004-es TSZT és a 2008-as HÉSZ egyaránt beépítésre szánt
„különleges” területbe sorolta. A természetvédelmi hatóság a besorolást nem kifogásolta.
(Beépítésre nem szánt különleges területet az OTÉK szerint a 2008. szeptember 12-e után
keletkezett ügyekben lehetett kijelölni. „Beiktatta: 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §
(1). Hatályos: 2008. IX. 12-től. Ezt követően indított ügyekben kell alkalmazni”.) Mindkét
településrendezési eszköz véleményezése 2008. szeptember 12-e előtt indított eljárás, a terület
besorolása nem változott, így a terület beépítésre szánt „különleges terület” maradt, ahol
épület elhelyezhető az övezeti előírásoknak megfelelően. Az épület engedélyezési terveire
kiadott településképi vélemény az alábbi megállapításokat tartalmazta:
A tervezett épület a HÉSZ előírásainak és az országos jogszabályoknak megfelel. A
környezetéhez mind paramétereiben, mind elhelyezésében megfelelően illeszkedik. Beépítési
százaléka 10 % alatti, épületmagassága 3,95 m, azaz kevesebb, mint az engedélyezett 4,6 m.
Zöldfelülete 90 %. A közelben lévő vizes élőhelyektől az 1996 évi LIII. tv 18. §(3) pontban
előírt minimális 50 méteres védőtávolságot a terv tartalmazza. Funkciója a HÉSZ 39. §
alapján engedélyezhető. A 253/1997 kormányrendelet szerint szükséges parkolószám
biztosított. Esztétikailag megfelelő. A tetőn elhelyezendő napelemek látják el az épület
korszerű, megújuló energián alapuló gépészeti berendezéseit. Az ingatlanról kertészeti terv
készült. A Telepítési Tanulmánytervben foglaltak szerint a tervezett épület az érvényben lévő
szabályozáshoz illeszkedik. A jelenleg érvényben lévő szabályozásban foglaltakat a tervezett
beépítés kielégíti, a szabályozást érintő módosításra nincs szükség.
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

97/2017.(09.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd
Város Képviselő-testületének az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című,
PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú felhívására az „új egészségügyi alapellátási
központ építése Gödön” tárgyú pályázat keretében a 2131 Göd, (Összekötő út) 6603 hrsz-ú
ingatlanra tervezett orvosi rendelő épület Telepítési Tanulmányának elfogadását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

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

Kmf.

Szász-Vadász Endre Mudri József
KVB elnök képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő


