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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint

Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. Szabó Árpád és Szabó Csaba jelezte
távolmaradását. Megállapítja a határozatképességet. Szabó Csaba jegyzőkönyv-hitelesítő
távollétében felkéri Mudri Józsefet a jegyzőkönyv-hitelesítői feladat ellátására.

Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni
szeretnének valamit.
Szász- Vadász Endre: Egyebekben szeretné tárgyalni a további ebürülék tartók beszerzését.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok és az
egyebek megtárgyalását valamint Mudri József jegyzőkönyv-hitelesítőnek választását.

Tervezett napirendi pontok:

1.) Beszámoló az illegális hulladéklerakás megszüntetéséről az M2-es lehajtónál
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (beszámoló szóban)

2.) Kamerarendszer létrehozása az illegális hulladéklerakás megfékezésére
Előterjesztés: Szász-Vadász Endre KVB elnök (előterjesztés szóban)

3.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző (ülés előtt kiosztva)

4.)  Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása



2

1. napirendi pont: Beszámoló az illegális hulladéklerakás megszüntetéséről az M2-es lehajtónál

Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy számoljon be a
történtekről.

Jakab Júlia: Köszöni a szót. Múlt héten, csütörtökön és pénteken sor került a terület
kitakarítására az M2 lehajtójánál lévő csomópont külső, Csomád felé eső részén. Szemléltetné
a változást előtte-utána készült fotókkal is. Látható nagy a változás. Az egész partoldali rész
nagyon meredek mély, árokszerű, sok munka volt vele. Második nap Csomád felé vezető út
kommunális szemét, építés hulladék, állat tetemek stb. konténerekkel elszállítva, az égetőbe.
Még nem tudja megmondani pontosan, hogy mennyibe került. A múltkori takarítás, amit a
területen végetek kb. 750 ezer Ft. Sok az illegális lerakó, több millió Ft értékben okoznak
kárt. Egy kamerarendszer kiépítés is olcsóbb lenne. Az önkormányzatnak nincsen annyi
közmunkása, ezért volt szükség a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattól és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től
kölcsönkérni embereket. Nagyon sok segítséget kaptunk Vízgazdálkodási Társulattól mind
személy mind elszállítás ügyben. Sokat kellet zsákolni 60 darab zsák, sok munka nagy
költség, sok környezet károsítása. Az összefogással nagyon hatékony munkát sikerült végezni.

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást.

2. napirendi pont: Kamerarendszer létrehozása az illegális hulladéklerakás megfékezésére

Szász-Vadász Endre: Erről a napi rendi pontról előterjesztés nem készült, de szóbeli
tájékoztatást, Simon Tamás alpolgármester fog adni.

Simon Tamás: Köszöni a szót. Már a múltkori bizottsági ülésen is téma volt a kamerarendszer
kiépítése az M2 lehajtójánál lévő csomópont külső, Csomád felé eső részén, mivel sajnos
rendszeres az illegális szemétlerakás. Két térfigyelő kamerát úgy helyeznénk ki, hogy az M2-
re fel és lehajtó autósok feleslegesen ne kerüljenek a látómezőbe, de azokról, akik kicsit is
tovább mennek Csomád felé, képfelvétel készüljön. A két kamera felügyeli a másikat is. A
kamerák mozgásra működnek, állóképet vesznek. Jelenleg egyeztetünk egy ajánlattevővel az
Outdoor Expert Kft-vel. A kamerák mechanikai védelmén kívül azt fontos lenne megoldani
hogy a kamrák a képeket azonnal továbbítsák (védett GSM hálózaton) a külön, elzárt, csak
közterület-felügyelő jelenlétében hozzáférhető szerverre és a képet maga a kamera ne őrizze.
Minden eszközzel meg kell akadályoznunk ugyanis, hogy illetéktelenek megszerezzék az
ilyen adatot. A projektnek ez a legproblémásabb része, több hetes egyeztetés után jutottunk el
odáig, hogy megtaláltuk a megfelelő jogi, szervezeti és műszaki konstrukciót. A
kamerarendszer kialakításának jogi háttérről és a rendeletalkotásról dr. Nagy Atilla aljegyző
és Mészáros Tamás önkormányzati-koordinációs osztályvezető ad tájékoztatást a jelen
lévőknek.
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dr. Nagy Atilla aljegyző: A közterület-felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény (7.§)
felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy közterület-felügyeletük közterületen közbiztonsági,
bűnmegelőzési célból bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezzen
ki és felvételt készítsen. Az az ún. közterületi térfigyelő rendszer. A hivatkozott törvényen
kívül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény szabályozza meglehetősen szigorúan az így megszerzett adatok (képek)
kezelésének rendjét. Térfigyelő rendszert nem véletlenül csak rendőrség vagy közterület-
felügyelet üzemeltethet. A rendszer alapvető jogokat érintve működik, ezért elvárt, hogy a
Képviselő-testület a lakosságot érintő alapvető jogokról és kötelességekről rendeletben
hozzon döntést. Az alkalmazással kapcsolatos belső viszonyok, jogosítványok kérdése
alacsonyabb szinten, belső szabályzatban is rendezhető. Gödön eddig sosem volt ilyen
rendszer. A rendszer úgy fog működni, hogy mozgásra a kamerák képet készítenek és
küldenek az említett szerverre, ahol azokat mindössze 8 napig lehet tárolnunk. Ez azt jelenti,
hogy hetente legalább egyszer e helyszínen is meg kell nézni azt, hogy történt-e újabb
jogsértés. A kamerák ugyanis nem az egész védendő külterületet figyelik, csak az odavezető
legnyilvánvalóbb út elejét. Jogsértés észlelése esetén 8 napra visszamenőleg visszanézhetőek
a képek és azok alapján kiszűrhetőek a gyanús járművek, amelyek üzemeltetőjét eljárás alá
lehet vonni. Sajnos az alapos helyismerettel rendelkezők e kamerákat megkerülhetik, ám
okkal bízunk abban, hogy hasznos lesz a rendszer működése. A megfigyelt területre belépőt
megfelelően figyelmeztetni kell a megfigyelés tényére.

Mészáros Tamás: A központi jogszabály előírja, hogy önkormányzati rendeletet kell alkotni a
térfigyelő kamerákról és azok adatkezeléséről.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva.

Mészáros Tamás: Még csak tervezet van róla.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Helyben szülessen meg a döntés, bízzunk benne, hogy betölti a
funkcióját. Szükséges lesz a Közterület-felügyelt részére egy jól felszerelt, erre a célra
kialakított zárt helységben lévő számítógép. Gyakorlatban a kivitelezés egyszerűbb, de
többletfeladatot von maga után.

Simon Tamás alpolgármester: Arra hogy elinduljuk megfelelő. Ha beválik a folyamat a
közterület-felügyelt és informatikus együttműködésével ellenőrizhető. Így a későbbiekben
növelhető a kamerával megfigyelt „pontok” száma. Tovább gondolva a rendszer kiépítését, a
TESZ munkatársai oszlopokra állkamerákat helyezhetnének ki.
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Simon Tamás alpolgármester: Utána kellene nézni, hogy erre vannak- e jogi lehetőségek. A
mostani árajánlat 180 ezer Ft körüli összegű vadkamera, melyhez szükséges egy 20 V zselés
motorkerékpár akkumlátor.

Jakab Júlia: Jó, hogy ilyen gyorsan sikerült kiválasztani, mert már kitettek egy mosógépet a
kitakarított területre. Az tartóoszlopokról a műszaki és beruházási osztályt kellene felkérni,
hogy kérjenek árajánlatokat. A 10 darab tábla bruttó 160 ezer Ft+ áfa, azért 10 darab, mert a
lehajtóhoz is kell 2 darab táblát kihelyezni.

Simon Tamás alpolgármester: Javasolja, hogy a mai napon rendeljenek meg, „Tilos az
illegális hulladéklerakás” feliratú táblákat is.

Mészáros Tamás: Amúgy sem lenne törvényes lerakni, a felszólító táblák kihelyezése nélkül
is.

Szekeres Máté: Ki a terület tulajdonosa?

Jakab Júlia: Az önkormányzat.

Szekeres Máté: Mi kell hozzá, hogy közforgalmú magánút legyen?

Jakab Júlia: Földutat nem lehet.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Akkor lenne, ha eladnánk az utat.

Szekeres Máté: Az önkormányzat. nem tud rendelkezni a saját tulajdonában lévő úttal?

dr, Nagy Atilla aljegyző: A lakóparkokban vannak magánutak. Ez a rész közterületnek
minősül nem közforgalmú magánútnak, mint pl. erdészút

Szekeres Máté: Akkor nem a tulajdoni forma, akkor a jelleg számit.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Szükséges 4 darab „Kamerával megfigyelt terület” táblát már a
látótérbe kerülésnél kihelyezni.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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116/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy rendelje
meg a Plastiroute Kft-től 345. 313 Ft+ áfa összegért „Kamerával megfigyelt terület” feliratú
(10 darab) táblákat, hulladéklerakást tiltó táblákat illetve a táblák kihelyezéséhez szükséges
tartószerkezeteket.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

Jakab Júlia: Inkább műanyag táblát szeretnék kihelyezni.

Simon Tamás alpolgármester: Az oszlop milyen anyagból lenne?

Jakab Júlia: Az oszlopot szükséges lenne beépíteni.

Simon Tamás alpolgármester: Javasolja az illegális hulladéklerakást tiltó táblák kihelyezését.

Jakab Júlia. Rendelnek még kiegészítve külön kiegészítő táblát az illegális hulladék lerakás
tiltásáról.

dr. Nagy Atilla aljegyző: Elég a magyar vagy kétnyelvű legyen?

Jakab Júlia: Elég a magyar nyelvű. A cég marad, rendelünk kiegészítve „Tilos az illegális
hulladéklerakás” táblákat.

dr. Nagy Atilla aljegyző: A kameraképet rátetetni piktogramként.

Jakab Júlia: Rendben 40x 60 cm kamerás piktogram.

Simon Tamás alpolgármester: A tartóoszlopok kihelyezése is fontos. Ezzel kérnénk, a TESZ
munkatársainak segítségét.

Balogh György: Nem biztos, hogy belefér idén, mert kötelező szabadságolások vannak.

Szekeres Máté: Jakab Júlia említette, hogy a kitakarított területen néhány nap elteltével már ki
is tettek egy elektronikus hulladékot most, hogy már nem lehet leadni a TESZ udvarában van-
e arra garancia, hogy visszavegyék a szaküzletek?  Honnan lehetne azt megtudni, hogy mely
szakáruházak veszik vissza a régi elavult háztartási gépeket az új vásárlásakor?

Simon Tamás alpolgármester: Jó felvetés. A Gödi Körkép számában is megjelenhetne erről
egy cikket, hogy tájékozathassuk a lakosságot, mely üzletekben lehet leadni elektromos és
elektronikus berendezéseket. Javasolja, hogy készüljön egy határozat is.



6

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

117/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy mérje fel a bizottság januári ülésére a lakossági
elektronikus hulladék leadási lehetőségeit és készítsen egy erről szóló tájékoztatót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

(Simon Tamás alpolgármester, dr. Nagy Atilla aljegyző és Mészáros Tamás osztályvezető
elhagyja az ülést)

Szász-Vadász Endre: Következik a zöldfelületi kérelmek megtárgyalása.

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.

- Nagy Ivánné kérelme (2131 Göd, Dobó István u. 2.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt 2 db kiöregedett akácfa kivágását, a pótlást a
közterületi faültetési programból kívánja megoldani.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

118/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Dobó
István u. 2. szám előtti akácfa kivágását.
Határidő: 2017. december 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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- Major Gyula kérelme (2131 Göd, Zrínyi Miklós utca u. 4.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt 1 db vadgesztenyefa kivágását, mert a fa
kiszáradt és a legutóbbi viharban veszélyes ágak törtek le róla, véleménye szerint
balesetveszélyes.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

119/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Zrínyi M. u. 4. szám előtt található vadgesztenyefa kivágását.
Határidő: 2018. január 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Bálint József kérelme (2131 Göd, Arany János u. 37.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti akácfa kivágási engedélyét, hogy ne
rongálja az elektromos vezetéket a pótlást a közterületi faültetési programból kívánja
megoldani.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

120/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Arany János u. 37. szám előtti akácfa kivágását.
Határidő: 2017. december 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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- Szabó Sándorné kérelme (2132 Göd, Ady Endre utca 79.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt lévő akácfa és hársfa gallyazását, mert viharban
veszélyes száraz ágak törnek le.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

121/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Ady Endre utca 79. szám előtt akácfa kivágását, illetve hársfa gallyazását.
Határidő: 2018. január 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Udvariné Kövér Anna kérelme (2132 Göd, Sződi u. 47.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt lévő fűzfa kivágását, mert a fáról már többször
nagy ágak törtek le és a többi ág is veszélyt jelent az alatta haladó közútra.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

122/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Sződi utca 47. szám előtti fűzfa kivágását.
Határidő: 2018. január 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Vida Viktor kérelme (2131 Göd, Rozmaring utca 41.)

Jakba Júlia: A lakos kéri az ingatlana előtt a szikkasztó árokban nőtt diófa kivágási
engedélyét. Közel van a patakhoz, de az vízgazdálkodási társulat kezelése. Szóltak, de ehhez
kosaras autó kell, nincs engedélyük hozzá. Nagy szél ágak törnek, nincs engedélyük, emberük
és felszerelés ehhez a munkálathoz. Javasolja, hogy ha már ők segítettek a M2-es lehajtó
kitakarításánál vállalja be az önkormányzat ezt a kivitelezést.
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A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

123/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Rozmaring u. 41. szám előtti diófa kivágását, pótlási kötelezettség mellett, melyet vezeték alá
ültethető fafajtával kell megvalósítani.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme alapján (2132 Göd, Pozsonyi u. 23.)

Jakab Júlia: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bejelentése alapján kéri a Pozsonyi u.
23 sz. előtti diófa gallyazását, mert az a légvezetékbe és az űrszelvénybe lóg ennek
következtében a szemétszállító autók nem tudnak alatta közlekedni.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

124/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, Pozsonyi utca 23. szám előtti diófa gallyazását.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Kayos Györgyné kérelme (2131 Göd, Kiss Ernő u. 10.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt közterületen lévő fa gallyazását, mert az
elektromos vezetéket, így a háza elektromos ellátását veszélyezteti.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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125/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Kiss Ernő utca 10. szám előtti fa gallyazását.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Perdomo Ronaldné kérelme (2132 Göd, Napsugár utca 2.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti 4 db gyümölcsfa kivágási engedélyét, mert
öreg, beteg nyugdíjas és teher neki a hulladék összeszedése. Segítséget a hulladék
összeszedésre lehet a kérelmezőnek biztosítani, de nem javasolja a fák kivágását.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

126/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Perdomo Ronaldné
kérelmét a háza előtt található 4 db fa kivágására vonatkozóan, mert a fák leveleinek
összetakarítása nem elegendő indok a fák kivágására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

- Dunakeszi Járási Hivatal Okmányiroda Gödi Kirendeltségének dolgozója Forszt Judit
bejelentése alapján

Jakab Júlia: Forszt Judit jelezte, hogy 2131 Göd, Pesti út 60/a. szám előtti akácfa kiszáradt és
balesetveszély miatt kérik a fa kivágását.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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127/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Pesti út 60/a szám előtti akácfa gallyazását.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Nagy Sándorné kérelme (2132 Göd, IV. Béla király utca 12.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlanja előtt megdőlt és elszáradó félben lévő akácfa
kivágását.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

128/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, IV. Béla utca 12. előtti veszélyes akácfa kivágását.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

- Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelzése alapján

Jakab Júlia: Kusché Ernő utcában és a Vécsey utcában található nyárfák veszélyeztetik az
elektromos vezetéket és az iskola bejárata fölé nyúlva szintén életveszélyes állapotot idéznek
elő.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

129/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Kusché Ernő utcában és a Vécsey utcában lévő veszélyes nyárfák gallyazását.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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- Vári Ágnes kérelme (2131 Göd, Erdész u. 15.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi közösségi komposztáló létesítését, kérelmének részleteit az 1.
számú melléklet tartalmazza, a kérelmező a Tiszta levegőt Gödön Facebook csoport tagja. Az
Erdész utca egy háromszög alakú része. A lakosok rendbe tartanák, szeretnének közösségi
komposztálót kialakítani a területen.

Szekeres Máté: Hogy garantálják, hogy rágcsálómentes lesz?

Szász-Vadász Endre: Nem hiszi, hogy beköltöznek a patkányok.

Szekeres Máté: Ki vállalja ezért a felelősséget?

Jakab Júlia: A kérelmező bizonyos, Vári Ágnes.

Szekeres Máté: Mi van akkor, ha nem szállítja el?

Mudri József: Mindenkinek a komposztját oda akarja tenni? Adhatunk, a lakosoknak zsákot
abba kivihetik.

Szász-Vadász Endre: Szerinte megér egy próbát a kezdeményezés.

Jakab Júlia: Nem teljesen ért egyet a kezdeményezéssel, de szintén javasolja, hogy megér egy
próbát.

Szekeres Máté: Ha nem teljesít a feltételeket, az egészet elszállítani a kérelmezőnek kelljen.

Jakab Júlia és Szász-Vadász Endre: Rendben módosítva a határozati javaslat.

Szász-vadász Endre: Felkéri a tagokat a módosított határozat megszavazására.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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130/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi Vári Ágnes
kérelmező részére a 2131 Göd, Erdész utca elején lévő beépítetlen területen közösségi
komposztáló létrehozását, azzal a feltétellel, hogy a komposzt teljeskörű, szakszerű
kezeléséért felelősséget vállal, illetve az esetleges illegálisan odahelyezett egyéb
hulladékokat megfelelő ártalmatlanító helyre szállítja. Göd Város Önkormányzatának
Környezetvédelmi Bizottsága fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő hulladékkezelés esetén
az engedélyt visszavonja, ebben az esetben Vári Ágnes kérelmezőnek a saját költségén kell
biztosítani az eredeti állapotot.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

4. napirendi pont: Egyebek

Szász- Vadász Endre: Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága 2017.
márciusi ülésén 18 db ebürülék tartó megrendelését és a városunkban történő kihelyezését
megszavazta. Legyártás után, áprilisban kerültek ki a tartók és azóta a Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üríti heti rendszerességgel. Sajnos azonban volt olyan
tartó, amit elloptak és olyan is, amelyiket megrongáltak, valamint felmerült a lakossági igény
a város más helyszínein is ebürülék tartó kihelyezésére. A pótlások és az új igények
kielégítésére újabb tartók beszerzésére lenne szükség. Számítások alapján 2 db-ot elloptak,
néhányat megrongáltak, ezért vált szükségessé további 10 db beszerzése.

Mudri József: A gödi Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium asztalos tanulói nem
tudnának készíteni?

Szász- Vadász Endre: Nem megfelelő, mert fából készült szemeteseket nem lehet jól
takarítani.

Szekeres Máté: A kutyasétáltatási szabály, zacskó nem lehet a gazdánál.

Jakab Júlia: Nincs ilyen rendelet személyiségi jogokat is sértenénk vele. A póráznélküli
kutyasétáltatás sajnos bevett szokás, ezért is lenne szükség a chipleolvasós rendszerre, mely
már a korábbi bizottsági ülésen is felmerült témaként.

Szász-Vadász Endre: Újra vissza fogunk térni erre.

Mudri József: Aki sétáltatja a kutyáját annak is a 80%-a nem szedi össze a kutyaürüléket.
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Jakab Júlia: Ez a mezőn nem gond, csak utcán, és mások háza elé. Nem is beszélve az
úgynevezett önsétáltató kutyákról.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

131/2017.(11.21.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, a Hírős Park Kft-től 10 db ebürülék tartó 305.000 Ft + ÁFA
összegért való megrendelésének lebonyolítására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi bizottsági keret 2017.

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést bezárja.

Kmf.

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


