JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2017. október
24-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.
Megállapítja a határozatképességet.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni
szeretnének valamit.
Szász-Vadász Endre: Módosítás lenne a napirendi pontokat illetően. A 2. napirendi ponttal
kezdenénk és utána tárgyalnánk az 1. napirendi pontot.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
módosítását és megtárgyalását.
Tervezett napirendi pontok:
1.) Közterület-felügyelet beszámolója
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla

(előterjesztés ülés előtt kiosztva)

2.) Illegális hulladéklerakás megakadályozása kamera rendszerrel az M2-es lehajtónál
Előterjesztés: Szász-Vadász Endre KVB elnök
(előterjesztés szóban)
3.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

(1-5. oldal)

4.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Közterület-felügyelet beszámolója
Szász-Vadász Endre: Bemutatja Vizler Anitát a Közterület-felügyelet vezetőjét a tagoknak.
Felkéri Vizler Anitát, hogy számoljon be a Közterület-felügyelet 2017-es első félévi
munkájáról.
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Vizler Anita: Köszönti a jelen lévőket.

Vizler Anita: A héten meg fog kezdődni a közterületeken illegálisan parkoló autók elszállítása
például az Opel típusú személygépkocsi a Kincsem Parkban. Csökkentett létszámmal tud,
működni a közterület-felügyelet mivel Baumgartner Ákos kolléga november 21-ig
továbbképzésen vesz részt. Nincs hozzá fűzni valója a leadott beszámolóhoz, de további
kérdésekre szívesen válaszol.

Szabó Csaba: Örömmel veszi tudomásul, hogy megkezdték az illegálisan parkoló autók
elszállítatását.

Simon Tamás: Érdeklődne, hogy hol tart az új közterület-felügyeletes gépjármű kiválasztása,
megvétele?

Vizler Anita: A régi Honda típusú gépjármű már javíthatatlan állapotban volt, nem érdemes
már rá költeni, ezért volt szükséges egy új autó vétele. A választás egy Lada Kalina Cross
Norma típusú személyautóra esett.

Szász-Vadász Endre: Kérése az lenne, hogy a közterület-felügyelet emberei fokozott
figyelemmel kísérjék az illegális hulladéklerakókat.

Vizler Anita: Nem teljesen a közterület-felügyelet hatásköre alá tartozik. A mezőőrnek a fő
feladata az, hogy erre odafigyeljen.

Szabó Csaba: A mezőőrt kellene megkérni, hogy számoljon be a munkájáról.

Mudri József: El kellene hívni egy bizottsági ülésre.

Vizler Anita: Mióta itt dolgozik csak egyszer találkozott vele területen.

Simon Tamás: A közterület-felügyelet munkájának beadványa? Milyen kihágásokat
ellenőriznek? Nem lett készen? Kéri, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel a témával.
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(Jakab Júlia és Rapay Tamás megérkezett)

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

98/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd
Város Képviselő-testületének, a Gödi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének 2017.
első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
(Balogh György megérkezett)

2. napirendi pont: Illegális hulladéklerakás megakadályozása kamera rendszerrel az M2-es
lehajtónál

Szász-Vadász Endre: Erről a napi rendi pontról előterjesztés nem készült, de szóbeli
tájékoztatást, Simon Tamás alpolgármester fog adni.
Simon Tamás: Köszöni a szót. A kamera rendszer kiépítése azért lenne szükséges, mert
megnövekedett a hulladéklerakás az említett területen. Az ilyen rendszer 300-400 ezer Ft-ba
kerülne, cég ajánlat nincs még. Az „egymást figyelő” kamera rendszer kialakítása szükséges,
mely figyeli a ki-és behajtó autókat egy központi szerveren keresztül. Visszanézhető, mely
tárolja a képeket. A Kincsem Park is hasonló technológiás kamera működik, melyek
védődobozban vannak. Ezek rövid élettartalmúak, csak 2-3 hónapot bírtak ki, mivel elemes
kamerák. Ezért lenne szükséges hogy később napelemes megoldás kialakítására. A bócsai
lehajtónál mezőőr segítségével bejárási rend kialakítására lenne szükség. Továbbá fontos
lenne kitakaríttatni a területet és utána rendszeresen ellenőrizni a mezőőr és a közterületfelügyelet által. A legjobb megoldás, ha hivatalból központ szerverrel irányítható kamera
rendszer sikerülne kiépíttetni, így visszanézhető a gyanús járművek, és beidézhetőek a
tulajdonosok.
Jakab Júlia: Nincs meg ez a megállapodás a rendőrséggel.
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Vizler Anita: A jogosultság már megvan hozzá. A közterület-felügyeletnek volt is csak
közben szolgáltató csere történt.
Simon Tamás: Engedélyt kell kérni a telepítéshez. A táblákkal is szükséges jelezni, hogy
kamerákkal megfigyelt terület.
Vizler Anita: A fő út mellé is ki lehet tenni, hogy térfigyelő kamerarendszer működik a
településen.
Szabó Csaba: Jó ötletnek tartja a fő út mellé kihelyezett táblát.
Jakab Júlia: A szakemberek is mondják, hogy csak az is segít, ha álkamera van az is
visszatartó erő.
Simon Tamás: Központ szerver hasznos. Interneten keresztül is be lehet lépni. Mikor készült a
felvétel látszik a képen, így a rendszám alapján beidézhető a személy.
Vizler Anita: Jogilag zárt rendszer szükséges.
Simon Tamás: A saját szerver telepítése lenne a megoldás.
Szabó Csaba: A PEKJB is biztosíthatna fedezetet erre.
Simon Tamás: Egy munkacsoport kialakítását javasolja.
Szabó Csaba: Egy olyan munkacsoportét, melynek tagja lennének a helyi rendőrség
képviselője és a közterület-felügyelet munkatársai is.
Simon Tamás: Később szükséges lenne egy teszt kamera rendszer létesítése a bócsai
lehajtónál.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
99/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy
vizsgálja meg a közterületi kamera kihelyezésének jogi és pénzügyi lehetőségeit. Továbbá
annak a feltételeit, hogy „kamerával megfigyelt” tábla milyen feltételekkel helyezhető ki
kamerarendszer kialakítása nélkül is.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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(Vizler Anita közterület-felügyelet vezetője elhagyja az ülést)
Szász-Vadász Endre: Következik a zöldfelületi kérelmek megtárgyalása.
Jakab Júlia: A zöldfelületi kérelmek előtt szeretné bemutatni az új hatósági ügyintéző kollégát
Rapay Tamást.
Rapay Tamás: Köszönti a jelenlévőket. Mielőtt ide került a Budapest Főváros
Kormányhivatalában dolgozott szabálysértési ügyintéző munkakörben, az előtt pedig a IX.
kerületi Ferencvárosi Önkormányzatnál szintén szabálysértési ügyintézőként. Munkakörébe
tartozott többek között a közterület használati engedélyek kiadása, roncsautó elszállítatása
közterületről illetve panaszos lakossági levelek kezelése. Gödi lakos, családja miatt szerezett
volna közelebb jönni, dolgozni, ezért is pályázott erre a meghirdetett munkakörre. A témához
kapcsolódva hozzáteszi, hogy a IX. kerületben is működött kamera rendszer az illegális
hulladéklerakó visszatartására, sok volt a feljelentés, de nem nagyon tudták rábízonytani a
tettesekre. Olyan rendszer kiépítésére lenne szükség, ahol rá lehetne közelíteni a személyre.
Jakab Júlia: Talán a tanúmeghallgatás lehetne a megoldás.
Rapay Tamás: Tanúként vagy ismeretlen személyként lehetne beidézni.
Mudri József: Nem az, akié az autó az büntetik meg?
Rapay Tamás: A KRESZ-ben igen így van.
Balogh György: A sittet és hulladékot szállító autókat megállíthatja a közterület-felügyelet
emberei.
Jakab Júlia: Hogy ilyet szállítson, engedély kell hozzá, és ezt a szállítónak magánál kell
tartani, hogy tudja igazolni a rakományát.
Szász-Vadász Endre: Akkor térjünk rá a zöldfelületi kérelmek megtárgyalására.
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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.

-

Kórós Mihályné kérelme (2132 Göd, Ady E. u. 11/b.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanának tetőszerkezetét veszélyeztető, közterületről
benyúló faágak levágását.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

100/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Ady E. u. 11/b. szám előtt található fa gallyazását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Haulik Ferenc kérelme (2132 Göd, Madách u. 43.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanának tetőszerkezetét, kerítését veszélyeztető,
közterületen lévő, félig elszáradt diófa kivágását a pótlást vállalja.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

101/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Madách u. 43. szám előtt található diófa kivágását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Rataj András kérelme (2132 Göd, Duna u. 7.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti akácfa kivágását, mert az idei évben nem
hajtott ki.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
102/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Duna u. 7. szám előtt található akácfa kivágását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Vincze Dánielné kérelme (2131 Göd, Fürdő utca 19.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt lévő beteg meggyfa kivágásának engedélyezését, a
pótlást vállalja.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

103/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Fürdő u. 19. szám melletti meggyfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Mozsolits Károly kérelme (2131 Göd, Szamos utca 9.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt lévő gyümölcsfa kivágását, mert megrongálta a
járdát és a fa koronája veszélyezteti az elektromos ellátást.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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104/2017.(10.24.) 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 9. szám előtt az ingatlant veszélyeztető fa kivágását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelme a Duna-part
Nyaralóházak területén lévő fa munkálatokról
Jakab Júlia: A Duna-part Nyaralóházak területén nagy mennyiségű faápolási munkálat vált
szükségessé, melyet Sódor Márton erdészeti szakértő tanulmánya támasztott alá. A szükséges
munkálatokat a Bizottság korábban megszavazta. A terület kezelője kérelmezi, hogy a
Bizottság támogassa a nyaralóházak kertjének megújítását, melyhez az alábbi tanulmány
elkészítése lenne szükséges. A terv elkészítésére a 260.000 Ft árajánlat érkezett a
Gyógytermészet Kft.-től. A Duna-part Nyaralóházak kertjének fejlesztési koncepciója és
részletes kezelési terve a következő lenne:
•
távlati fejlesztési célkitűzések
•
a kert növényzetének katasztere
•
részletes kert-kezelési terv, amely tartalmazza
•
az egyes fák, fasorok, cserjék és cserjesorok kezelésére, felújítására,
•
ütemezett cseréjére, a kivágandó fák pótlására vonatkozó terveket,
•
figyelembe véve a jelen szakvélemény veszélyességre vonatkozó
•
megállapításait és intézkedéseit is
•
a szükséges új fásszárú telepítéseket, esetlegesen fátlan zöld területek
•
kialakítását is a jelenleg fával vagy cserjével borított területek helyén.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

105/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Gyógytermészet Kft.-től bruttó 260.000 Ftért Duna-part Nyaralóházak kertjében az alábbi tervezési munkálatokat:
•
távlati fejlesztési célkitűzések
•
a kert növényzetének katasztere
•
részletes kert-kezelési terv, amely tartalmazza
•
az egyes fák, fasorok, cserjék és cserjesorok kezelésére, felújítására,
•
ütemezett cseréjére, a kivágandó fák pótlására vonatkozó terveket,
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•
•
•

figyelembe véve a jelen szakvélemény veszélyességre vonatkozó
megállapításait és intézkedéseit is
a szükséges új fásszárú telepítéseket, esetlegesen fátlan zöld területek
kialakítását is a jelenleg fával vagy cserjével borított területek helyén
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Dr. Hegedűs Réka kérelme (2131 Göd, Gyopár utca 3.)

Jakba Júlia: A kérelmező kéri az ingatlana előtt lévő nyírfa kivágási engedélyét, amelyet saját
maga ültetett, de véleménye szerint vihar esetén veszélyes lehet a közeli ingatlanokra.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

106/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Gyopár u. 3. szám előtti nyírfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Imréné Mihácsi Erzsébet kérelme (2131 Göd, Kincsem u. 27.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt veszélyes nyárfa kivágását. A fa kivágása
nem lesz egyszerű így az ELMŰ segítségét is igénybe kell venni, hogy áramtalanítsák az
utcarészt.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
107/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Kincsem utca 27. szám előtt az ingatlant veszélyeztető nyárfa kivágását.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Sándorné Sturman Zsuzsanna kérelme (2131 Göd, Babits M. u. 40.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt közterületen lévő hársfákról a saját költségén
levágott ágak kisebb gallyainak elszállítását.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

108/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Babits M. utca 40. szám előtt a közterületi fák gallyazásából származó ágak
elszállítását.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Erdős Ágnes kérelme (2132 Göd, Karolina utca 1/a.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti akácfa kivágását, mert elöregedett és
veszélyessé vált.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
109/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Karolina utca 1/a. előtti veszélyes akácfa kivágását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Nagy Istvánné kérelme (2132 Göd, I. Körforgalmi u. 5.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az utcájukban lévő fák száraz ágainak levágását.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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110/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, I. Körforgalmi utcában lévő veszélyes fák gallyazását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Garamszegi-Serwin Viktoria kérelme (2131 Göd, Zimpel Károly u. 20.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanja hátsó oldalánál megdőlt fa kivágását. A
kérelmező ingatlana a Golf pálya környékén található így jobban beazonosítható.
Mudri József: Igen a fűzfa a pataknál.

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

111/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd Zimpel Károly u. 20. veszélyes fa kivágását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Kovacsik Tamás képviselő kérelme alapján

Jakab Júlia: Kovacsik Tamás képviselő kérelmezi az alábbi munkálatok elvégzését:
•
Táncsics utca űrszelvényének gallyazása
•
Kossuth tér sétány melletti fák gallyazása a hársfák növekedésének és a gyalogos
közlekedés biztosítása érdekében
•
Kossuth tér 3 db fa kivágása, amelyek az eredeti kertészeti tervben szerepeltek, de nem
lettek végrehajtva
•
Kossuth tér református templom tetejét veszélyeztető akácfa gallyazása
•
Alkotmány utcai akácfák gallyazása 5 db
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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112/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól az
alábbi munkálatokat:
•
Táncsics utca űrszelvényének gallyazása
•
Kossuth tér sétány melletti fák gallyazása a hársfák növekedésének és a gyalogos
közlekedés biztosítása érdekében
•
Kossuth tér 3 db fa kivágása, amelyek az eredeti kertészeti tervben szerepeltek, de
nem lettek végrehajtva
•
Kossuth tér református templom tetejét veszélyeztető akácfa gallyazása
•
Alkotmány utcai akácfák gallyazása 5 db
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Szekeres Máté kérelme (2132 Göd, Vörösbegy u. 23.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló akácfa kivágását, saját költséggel.
Vállalja a pótlási kötelezettséget is.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
113/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Vörösbegy u. 23. szám előtti akácfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

-

Közterület-felügyelet bejelentése alapján

Jakab Júlia: A közterület-felügyelet munkatársai jelezték, hogy a Füzike u. 114. szám előtt
belenőtt az elektromos vezetékbe a fa, gallyazás lenne szükséges.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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114/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Füzike u. 114. előtti elektromos vezetékbe nyúló fa gallyazását.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Jakab Júlia kérelme (2132 Göd, Ménesi u. 6/1.)

Jakab Júlia: A diófa ágai rálógnak, a tetőre ezért szeretné gallyaztatni.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

115/2017.(10.24.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Ménesi u. 6/1. előtti diófa gallyazását.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

Mudri József: Mi lett a platánfák sorsa?

Jakab Júlia: Megszavaztuk, de még nem jutottunk oda, hogy elvégezzék. Még idén meg lesz.
Már nincs levél rajta így nem olyan a súlya az ágaknak. Sódor Márton szakértői véleménye
alapján nem életveszélyes. A következő bizottsági ülést november 6-án kellene tartani. A
Gödi Körkép októberi számában is volt róla szó, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága (DIMPI) lakossági fórumot tart az Ady Klubban. A fórum témája a Debegióhegy természeti állapotának javítása, melyet a „Szárazgyepek megőrzése KözépMagyarországon” című LIFE+Nature pályázat segítségével szeretnének bemutatni a
lakosságnak. A Debegió-hegy a Nevelek-dűlő tőszomszédságában található, szélfútta
dombsor, melynek legmagasabb pontja mindössze 128 méter magas. Ez a M2-es főút által
kettévágott gyepterület ritka növény-és állatfajoknak szolgál élőhelyként. A DIMPI tervei
szerint szeretnék a korábbi sikertelen fásításokból spontán terjedő fehér akácok kivágásával
néhány év múlva visszaállítani egy olyan állapotot, amely megteremtheti a területen őshonos
például homoki kikerics és a magyar futrinka életfeltételeit.
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Szász-Vadász Endre: Rendes vagy rendkívüli ülés?
Jakab Júlia: Javasolja, hogy rendkívüli ülés legyen egybekötve a DIMPI-féle lakossági
fórummal, mely 2017. november 6-án 18 órától lesz az Ady Klubban.
Szász-Vadász Endre: Köszöni a tájékoztatást, akkor a
Környezetvédelmi Bizottsági ülés az Ady Klubban lesz megtartva.

következő

rendkívüli

Mudri József: Már most jelezné, hogy nem tud részt venni rajta.

4. napirendi pont: Egyebek

Szász-Vadász Endre: Érdeklődne, átolvasták-e a tagok és van-e érdembeli javaslat a
környezetvédelmi rendelet módosításával kapcsolatban.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a részletek kidolgozását bízzák a hivatalban dolgozó
szakemberekre.
Jakab Júlia és Rapay Tamás: Ők is ezt javasolják, és ha van kiegészítenivaló azt majd a
bizottság tagjai és a képviselők kiegészíthetik, véleményezhetik. Januártól megszűnik a KET,
ÁKA lesz helyette, figyelni kell arra, hogy mi hajtható végre az új szabályozás szerint.
Szász-Vadász Endre: Olvasta-e már valaki Zombory László: Zöldhulladék kezelési
tanulmányát?
A bizottság tagjai nem ismerték az említett tanulmányt.
Jakab Júlia: A hulladékkezelés a FKF (Fővárosi Közterület- Fenntartó Nonprofit Zrt.)
fennhatóság alá került.
Szász-Vadász Endre: Mennyire volt idén sikeres a komposztkeret akció?
Jakab Júlia: Az idén nem volt annyira sikeres, mint az előző években, még mindig van néhány
darab. Visszajelzések alapján nem jó a fából készült keret. Lakosság részére lesz lehetőség
zöldhulladék lerakásra, (november 25, november 29, december 2.) mely ingyenes csak oda
kell szállítani a helyszínre.
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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

Szabó Csaba
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
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