JEGYZŐKÖNYV
Készült:

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

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint
Szász-Vadász Endre: Szekeres Máté jelezte, hogy késni fog. A napi rendi pontokat mindenki
megkapta.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendnél tárgyalni szeretnének
valamit.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását.

NAPIRENDI PONTOK:
1.) A 2017. évi közterületi, fakivágási és faápolási munkálatokra beadott pályázatok értékelése
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök
2.) Környezetvédelmi igények a 2017. évi önkormányzati költségvetésben
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök
3.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
4.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: A 2017. évi közterületi, fakivágási és faápolási munkálatokra beadott
pályázatok értékelése

Szász-Vadász Endre: Van-e valakinek az 1. napi rendi ponthoz hozzászólása?
Jakab Júlia: Valóban egy pályázatból nehéz választani, ezért ez nem igazi döntéshelyzet.
Viszont az gondolja, hogy az első félév nehézségei ellenére adni kell bizonyítási lehetőséget.
Az igazi elszámolások, határidők elvégzése a Muszkatal Tamás és közte folytak a Dávid
Gyula ezek kivitelesésébe csak besegített. Tavaly volt az első év, amikor a Dávid Gyula
pályázott, csinálta az éves fakivágási, gallyazási tendert. Az első félév nehezen ment. Meg
volt csúszva a pályázat emiatt csak márciusra lett szerződése. A januári, februári és márciusi
munkák egyszerre zúdultak rá. Mikor sikerült behoznia a lemaradását szeptembertőldecemberig tartó időszakban jól tudtak együtt dolgozni. A decemberi utolsó héten lévő ülésen
adott munkák még nincsenek kiadva, de egyébként a többi már elkészült.
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Második félévre jobban meglátta, hogy hogyan kell ezt a munkát végezni és kivitelezni. Ezért
meri azt mondani, hogy bár egy ajánlat van, érdemes lenne a Dávid Gyulával szerződést
kötni. Mert most már látja, tudja és a határidők is megtartásra kerülnek. Panasz érkezett a
Bozóky Alapítvány elnökétől.
Szabó Csaba: Igen, Veres Mihály a Bozóky Alapítványtól, kifogásolta a fák gallyazását.
Jakab Júlia: Igen, a Bozóky Alapítvány, ott már történt tavaly favágás. Veres Mihály azt
gondolta, hogy csak az Önkormányzat feladata az ott lévő fák rendbe tétele, hiába vágattuk
nem lett gyönyörű gömb alakú. Elmúlt héten is szóvá tette ezt. Ezért újra szóltunk a Dávid
Gyulának, aki korrigálta a fák megformázását.
Szász-Vadász Endre: Egy levél is érkezett ez ügyben, amit Jakab Juliával közösen kaptak
meg. Nem küldték ki mindenkinek, de felolvassák, ha akarják a többiek hallani.
(Szekeres Máté tag megérkezik)
Szabó Csaba: Jó, mert ez lett volna az egyik kérdése. Szakmailag mennyire voltak
megelégedve a munkákkal?
Jakab Júlia: Nem volt rá panasz a lakosságtól, amikor elvégezte a feladatot. Esetleg olyan
panasz volt, de olyan mindig is lesz, hogy azt szerették volna, hogy az egész lombozat legyen
visszavágva. De a 4 millió Ft, ami egy évre erre jár, ezzel a balesetveszélyes helyzeteket
kezeljük (szigeteletlen vezeték, belógó gallyak, ágak) nem vágjuk ki a fát 4 milliós keret nem
ad erre lehetőséget.
Szabó Csaba: És a magasabb fákat? Azt is ipari alpimista módszerrel kell vágni? Vagy ehhez
mást kell megbízni?
Jakab Júlia: Azt nem ő, csinálja. De egy ilyen fa volt tavaly. A Vasvári Pál utcában az Idősek
Otthonában volt egy fa. Budapestről jött a szakértő csapat, megvizsgálta. Ezt a módszert be is
mutatta a novemberi ülésen, hogy milyen hangfrekvenciás vizsgálattal mérték a fát és
decemberben megtörtént a balesetveszélyes ágak szakszerű lemetszése, kezelése. Oda nem
lehet kosaras kocsival bemenni, szomszédtól sem fér oda. Ott ipari alpinista módszer kell.
Volt egy kis kár, de megcsináltatták üvegessel. Szép fa, amivel érdemes volt foglalkozni, és a
szakszerű ápolás egy bizonyos időre biztosítja, hogy nem kell hozzá nyúlni.
Szász-Vadász Endre: Megköszönte a tájékoztatást.
Szekeres Máté: Dávid Gyula kommunikatív és jól dolgozott. Pont arra járt, amikor éppen fát
vágott. A munkavédelmi előírásokat be kellene tartania.
Jakab Júlia: Az önkormányzatnak ebből nem lehet baja, mert szerződésben, amit kötünk,
bármely vállalkozóval ki van kötve, hogy a munkavédelmi- és balesetvédelmi előírások
betartásáért saját felelősséget vállal.

Szász- Vadász Endre: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozatról.
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A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.
1/2017.(01.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy
kössön szerződést Dávid Gyula egyéni vállalkozóval 4 MFt keretösszeg erejéig, a Göd
Városában végzendő fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 2017. évre vonatkozóan.
Felelős: Markó József polgármester
Határidő: 2017.01.31.
2. napi rendi pont: Környezetvédelmi igények a 2017. évi önkormányzati költségvetésben

Szász-Vadász Endre: Gondolom mindenki átolvasta. Van valakinek hozzáfűzni valója?
Jakab Júlia: Azt gondolja, mivel nem sok tételről van szó összesen 13-ról, így egy-egy
mondattal végig futnának rajtuk. Hogy miért is lett az az összeg, mi alapján jött ki, és ha van
javaslat észrevétel, akkor azt meg lehet közben tenni.
1. pontban: Megszavazott közterületi munkálatok 4 milló Ft-ja van. Ezt nem kell
kiegészíteni.
2. pontban: A vadgesztenyék permetezése is egy alap, minden évben van kétszer. Tavalyi
ár van belekalkulálva idénre is. Ez is olyan feladat, amit mindenképpen végre kell
hajtani.
3. pontban: Ami már volt egyszer csak nem valósult meg ezért idén remélhetőleg
tavaszra szeretnénk kihelyezni, ilyen kutyaürülék tartókat. Elnök úrral azt beszélték,
hogy kezdenénk először 15 darab kihelyezésével, hogy lássák milyen fogadtatásra
talál. Ha van igény és működik a rendszer, akkor ezt ki lehetne még egészíteni több
darabbal is. Olyan helyekre ahol frekventált. Duna-part biciklisút, akár a rétnél, ami a
Sportterasz mellett van, Golfpálya területe, alsó-gödi Duna-part, olyan kritikusabb
helyekre. Nem a központi helyeken vannak a nagyobb problémák, hanem a természet
közeli helyeken ahová kiviszik futtatni a kutyákat.
Szekeres Máté: A Gödi Körképbe kéne adni hangot, hogy milyen a felelős kutyatartás.
Jakab Júlia: Minden évben van erről cikk.
Szekeres Máté: Rendben ez jó, de emellett kiegészíteném, hogy a Közterület-felügyeletnek,
ha minden igaz nincsen chipleolvasója. Azt javasolja, hogy vagy a Városfejlesztési Bizottság
vagy a Környezetvédelmi Bizottság keretéből vegyenek egy mikrochipleolvasót, hogy igen is
meglehessen állapítani azt, hogy kinek a kutyája a „bűnös”.
Szabó Csaba: Ez nagyon támogatható javaslat. Javasolja, hogy a kukák kihelyezésénél
mindenképpen a Hulladékgazdálkodási Kft-vel legyen egyeztetve.
Jakab Júlia: Ők fogják ürítetni, szóval nyilván egyeztetve lesz velük. Heti ürítést terveztünk
egyelőre. Felírta a chipleolvasó ötletét a közterület felügyelet részére, és javasolja, hogy
vissza kellene a bizottsági ülésre akkor miután a bizottságnak már meg lesz a kerete, mivel
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még nincs az éves költségvetés elfogadva. Márciusi ülésre vissza tudjuk ezt hozni, és addig is
utána kell nézni, hogy mennyibe is kerül ez a chipleolvasó.
Szász-Vadász Endre: Akkor árajánlat is kellene.
Szekeres Máté: Ez 50 ezer Ft körül van.
Jakab Júlia: Ez belefér a bizottsági keretbe. Azt gondolja, hogy 2 milliónál kevesebbet nem
fog kapni a bizottság keretnek. Felírja és visszahozza a márciusi ülésre.
Jakab Júlia: 4. pontban: A Közterületi faültetés 3 millió Ft volt tavaly, és tavaly előtt is.
Először 2 millió Ft összegű volt a keret, de polgármester úr látta a lakossági igényeket a
faültetésre így beleegyezett, hogy legyen 3 millió Ft a rá szánt összeg. Már tavaszra is van egy
lista, hogy ki szeretnének facsemetéket igényelni. Oázis Lakóparkban történő építkezések
miatt, és egyéb közterületeken is betervezett lett a csemeték ültetése. Nem biztos, hogy elég
lesz a 2 millió Ft, de polgármester úr engedélyezi a további keretösszeg emelését, ha
szükséges.
Gulyás Ádám (Civil Tanács delegáltja): Ebben benne van az is, ha egy útfelújítás során
kivágja az útban lévő fákat?
Jakab Júlia: Igen az is benne van. Például a Templom utcában is volt ilyen. Ott 6 akácfát
vágtunk ki, és az őszi faültetési akció keretén belül vettük meg, és a Református Egyház
képviselője ültette el.
Gulyás Ádám: Az Ady Endre utca az elég hosszú szakasz, arra is elég lesz?
Jakab Júlia: Az egy másik projekt része, arra biztosan nem. Egy–egy útszakaszon a burkolati
hibák helyreállításánál illetve csapadék elvezetés miatt ki kell vágnia a fákat és pótolni.
Szabó Csaba: Kérdése hogy a Csalogány Óvoda (új Óvoda Egység) területén voltak fák elég
rendezetlen állapotban, mivel építési terület volt.
Jakab Júlia: Nem tud róla. Beruházási Osztálytól kellene megkérdezni ezt.
Szabó Csaba: Akkor erre rá fog ott kérdezni.
Szász-Vadász Endre: Állítólag le van betonozva nagy területen.
Jakab Júlia: Ő is ezt hallotta illetve térburkolatot tettek le.
Szász-Vadász Endre: A parkolás miatt.
Jakab Júlia: A 30 millió Ft körüli keret összeget tartani kell.
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Szabó Csaba: Azért is, mert még ott van a külön a Feneketlen-tó rekultivációja is. És ezt nem
vennénk ki a költségvetésből, mert szükségszerű. Tavaly összesen 30 millió Ft volt a
Környezetvédelmi keret, de most még hozzájött 11 millió Ft összeg. Még visszatérne a
közterületi faültetéshez, javasolná, hogy a Csalogány Óvoda zöldfelületi dolgait rendezzék
Egyeztetve a beruházási osztályvezetővel, hogy szándékoznak –e későbbiekben fákat ültetni a
„beton placc” helyére. Erre későbbiekben vissza kell térni. Sőt, hamarosan mert jön tavasz és
ültetni kéne a csemetéket.
Jakab Júlia: 5. pontban a Nemeskéri kiserdő átminősítési terve és eljárás költsége.
Megszavazta a biztosság és a februári ülésen valószínűleg készen is lesz a fejlesztési
koncepció a városvezetés részére. De az erdészetnek egy átminősítési tervre is szüksége lesz,
melyben le van írva, hogy melyik erdőfoltot mikor és hogyan kell felújítani, kicserélni,
milyen fáról, milyen fára. Ennek a költsége illetve az eljárási díj is benne van ebben a 0, 7
milló Ft-ban.
Mudri József: Munkálatokra nincsen betervezve pénz?
Jakab Júlia: Azért nincsen betervezve, mert azt a részt a TESZ intézik. Az önkormányzat
koncepcionálisan támogatja, de maga a kezelés a szervezeti szabályzat szerint a TESZ –é. Az
erdőkezelés az ő felelősségük.
Szabó Csaba: Meg fog születni a Környezetvédelmi rendeletünk és ennek a része az
erdőkezelési terv?
Jakab Júlia: Az erdőkezelés terv külön van. A Környezetvédelmi rendeletben csak a lakók a
környezetvédelmi viselkedési magatartásformái és az ezzel kapcsolatos szabályzatot,
tartalmazza. Mi az, ami lehet, mit nem. Az országos törvényeket nem lehet megismételni a
helyi szabályzatban, de vannak kormányrendeltek, amelyek felhatalmazást adnak. Ilyen
például az avarégetés, amit helyi szinten szabályozzuk.
Mudri József: Át lett minősítve az erdő?
Jakab Júlia: Igen át kell minősíteni. Ha gyakorlatban erre sok kerül, akkor ősszel meg lehet
kezdeni a munkálatokat, kivágni és új fákat ültetni helyette. Szóval már idén lesz, de csak az
őszi időszakban.
Jakab Júlia: 6. pontban: Zöldhulladék lerakó fenntartása az a tavalyi adatok alapján, bérleti
díjjal 9 hónapra 3, 6 millió Ft.
Jakab Júlia: 7. pontban: Közmunkások által beszállított zöldhulladék. Sajnos rengetek a
zöldhulladék a település különböző részein kidobva, itt-ott kirakva. Sokszor a közlekedést is
akadályozza. Erre a betervezett összeg 2, 6 millió Ft.
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Jakab Júlia: 8. pontban: A tavaszi és őszi lakossági lombgyűjtési akció. Átvételi rendszerről
beszélhetünk, a tavalyi adatokat összeadva 8 millió Ft-ról. Lehet, érdemes lenne a tavaszit
elhagyni. Azt gondolja, hogy az embereknek is kellene saját magukért tenni valamit, gondol
itt a komposztálásra. Jobban kellene népszerűsíteni a komposztálást. Őszre mindenképpen
lesz a lombgyűjtési akció. Az őszi is így nagy költség volt 6 millió Ft-os, mert rengetegen
nagy teherautókkal hozták. Idén ki kell dolgozni, hogy csak magánszemélyek vállalkozók ne
hozhassák. Kell lenni ott átvevő embernek, aki felírja a neveket akár egy tablet-tel a kezében
és húzza a strigulákat, hogy mennyit hoz be valami átvételre. Lakossági mennyiséget, melyet
meg is lehetne határozni, hogy hány köbméter az a mennyiség, amit egy lakos behozhat. Idén
jobban ki kell ezt dolgozni az őszi lombgyűjtési akciót.
Szekeres Máté: Ha teljesen ingyenesen regisztrációhoz kötnénk? Lenne egy adatbázisunk, de
lehet, hogy ez sem könnyítené meg a helyzetet.
Jakab Júlia: Lehetne telefonon, nem feltétlenül személyesen esetleg írásban. Legtöbb ilyen
jellegű akciót a Gödi Körképből tudják meg a lakosok.
Szabó Csaba: Szeretne hozzászólni a közmunkások által beszállított zöldhulladék
költségéhez.(7. pont volt) Sokfelé jár az országba és látta, hogy olyan BiG Pack-be gyűjtik a
lombhulladékot azok általában egy köbméteresek.
Jakab Júlia: Zsákolva van, de milyen egyes zsákhoz szállítólevelet írnak. Tehát a fizetés is
szállító levél alapján történik. De olyan ágas-bogas ágakat ezekbe a Big Pack-ekbe is nehéz
belehelyezni.
Szabó Csaba: Kifejezettem a lombhulladékra gondolt csak.
Jakab Júlia: Az most is így van, nem ömlesztve. Azok most is zsákokban vannak.
Szekeres Máté: Az ágdaráló az kié?
Szabó Csaba és Szász- Vadász Endre: A TESZ-é.
Jakab Júlia: Van olyan terv, hogy nem feltétlenül kell elszállítani bizonyos helyekről, gondol
itt például erdő szélére. Azt ott le lehet darálni és ott lehet hagyni, mert az természetes
hulladéknak számít, nem káros. Valószínűleg csökkeni fog ez, de be kellett tervezni, mert
nincsen meg a rendszere. De beszéltek már a TESZ-esekkel ez ügyben, hogy ki kellene találni
egy rendszert erre. Volt olyan ötlet, de ő ezt nem támogatná, hogy jelöljünk ki bizonyos
pontokat és oda vihetné a lakosság a zöld hulladékot. Ez azért nem jó, mert elkerülhetetlen
hogy más szemetet is oda hordanának és így létrehozunk a városban egy 5-6 szemétgyűjtési
pontot, ami eddig nem volt. Ezt nem találja megfelelő megoldásnak.
Mudri József: Amikor megyünk át Nevelekről Sződre az az út az kihez tartozik?
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Szekeres Máté: Sződhöz.
Jakab Júlia: Tavaly is adtunk hozzá támogatást.
Mudri József: Hihetetlen hogy mennyi zsák szemét van ott kirakva.
Jakab Júlia: Rengetek köbméter hulladékot szedtünk ott össze, de idén már sajnos lehetne
kezdeni előre összeszedni.
Szász-Vadász Endre: Pont erről lesz a következőkben.
Jakab Júlia: (9. pontban) Az illegális hulladéklerakások felszámolása külterületen. Igen meg
lett emelve az erre szánt összeg, 2 millió Ft-tal így lett 4 millió Ft. Borzasztó sok például a
csomádi út felé. (Szabó Csabához szól) Emlékszik-e a 4 évvel ezelőtt GPS-sel keresték a
hulladéklerakókat, azóta még több lett azon helyen is. 700 ezer Ft-ért kitakarítattuk az M2-es
lejáró környékét és lehetne újra kezdeni a legelejéről.
Szabó Csaba: Kamerákat kellene felszerelni… Ahogy mondta tavaly is áldozni kellene arra
pénzt, hogy legyen egy szerver, kamerák, de ez még mindig nem valósult meg.
Szász-Vadász Endre: A Digi megígérte a kamerákat és várjuk, hogy mikorra lesz belőle
valami.
Szekeres Máté: Fejlődik a technika így 25-30 ezer Ft-ért már lehet olyan kamerát kapni,
amibe kell 4 darab ceruza elem. Ez körülbelül 3-4 napig nem merül le, és MMS-t küld az
adott mobilszámra, ha mozgást érzékel. Az azt jelenti, hogy a közteresek 2 naponta felkeresik
a felszerelt kamerákat, kicserélik az elemeket, feltöltik.
Szabó Csaba: Ez nem jó.
Jakab Júlia: Nem jó megoldás, mert így is alig tudják elvégezni az a feladat mennyiséget, ami
rájuk hárul.
Szabó Csaba: Akkor olyan kamerákat kell kihelyezni amikben, van akkumlátor. Nem győznék
az elemes kamerák cserélgetését, a többi feladatuk mellett.
Jakab Júlia: Ehhez ember is kellene, mert valakinek a felvételeket megnézni, elemezni,
Mozgás külterületen sok minden miatt lehet állatok, azon a területen áthaladó emberek. Ezt ki
kell szűrni nem kis munka.
Szabó Csaba: Lovasok, autósok is arra járnak ki.
Jakab Júlia: Ez már túlmegy a Környezetvédelmi Biztosság hatáskörén.
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Szekeres Máté: Külterületi szemétlerakás például Sződ- Nevelek területén lerakják az apró
hentes hulladékot is. Ha ki lenne helyezve Göd határainál, - igaz ez Beruházási Osztály
feladata- olyan tábla, hogy „Behajtani tilos” „ Kivéve engedéllyel”. Ki lehetne állítani egy
engedélyt, és akinek nincs, ilyen az nem tudna bemenni. Már meg lehetne korlátozni az
illegális hulladéklerakást. Volt olyan felajánlás régebben hogy aktív munkával a gödi Naszály
csapat beveti a telepjáróit és segítséget nyújt az illegális szemétlerakók elkapásában segítségül
hívva a polgárőröket.
Jakab Júlia: Tavaly voltak kint. Fél évig jártak ki a rendőrök és a polgárőrök, de egy
szabálytalankodó személyt sem fogtak el. Városfejlesztési Biztosság erre biztosított a
keretéből pénzt, hogy legyen ez a járőrszolgálat. Hetente mentek 3-4 alkalommal. Fél évig
tartott, de nem fogtak le senkit.
Szász- Vadász Endre: Tavaly történt, hogy a Golf pálya területére bevitték a 2 konténernyi
szemete.
Szekeres Máté: Helyi rendelettel ezt nem lehet szabályozni.
Jakab Júlia: Benne van a helyi rendeletben.
Jakab Júlia: (10.pontban) Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése, ennek a keret összege a
tavalyi összegre van betervezve. Reméljük, idén nem termelődik annyi festék, és egyéb olajos
veszélyes hulladék.
Szabó Csaba: Ezt tavaly a Hulladékgazdálkodás szervezte?
Jakab Júlia: A szervezés az ő szervezésük volt, de fizetni az önkormányzat fizetett érte, mert
ez nem kötelező közszolgáltatás.
Jakab Júlia: (11. pontban) Már régóta emlegette (2 éve) át kell nézni a Német László
Általános Iskola fáit, mert nagyon rossz állapotban vannak. Ugyan így a Duna-parti
Nyaralóházak, Feneketlen tó fáinak állapota. Feneketlen tónál átnéztük a fákat, elkészült a
felmérés és a legveszélyesebbek ki is lettek vágva. Nincs hozzá olyan terv, mint amit a
Kiserdőnél is csinálnak.
Szabó Csaba: Ez az erdőmérnök kolléga, aki itt volt a múltkor ő végzi a kivitelezést?
Jakab Júlia: Külön kell kelezni ezeket a területeket. Németh László Iskolában
hangfrekvenciás vizsgálatot kell csinálni.
Szabó Csaba: Mi a neve az erdőmérnöknek?
Jakab Júlia: Sódor Mártonnak hívják. Németh László Iskolánál ki kell vágni a fákat a rossz
állapotuk miatt bármennyire nem fog jól mutatni az összképe, de tavasszal pótolni fogjuk.
Már 5 éve húzódik ez a probléma, muszáj lépni ez ügyben.
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Szabó Csaba: Mindenféleképpen támogatandó.
Szekeres Máté: A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulója volt régen. Az iskola hátsó
udvarán kiirtották a fákat az rettenetes látványt nyújtott.
Szabó Csaba: Csak csonkolták nem?
Szekeres Máté: Nem kivágták. Ahol most a foci pálya van, ott volt 8-10 darab fehér nyárfa
vagy jegenye nyárfa.
Szabó Csaba: Jegenye nyárfa, ami ott volt a templomnál?
Szekeres Máté: Nem, hanem az épület és a mostani foci pálya között volt. És utána, ha meleg
volt nem volt árnyék sem.
Jakab Júlia: Most kisebb fák vannak és kezdenek újra nőni.
Szekeres Máté: Vannak gyorsan és lassan növő fák. Most kéne, a Németh László Iskolához
ültetni mondjuk nyárfát és hosszú életű lassan növő fákat is. 10-15 éve múlva a nyárfákat
kivágnák, és akkor ott maradnának a lassan növő platán fák. Csak az a baj hogy nem előrelátó
az emberek gondolkodásmódja.
Szabó Csaba: Amióta a Jakab Júlia itt van sok minden változott, és nagy figyelem kerül a
helyi környezetvédelmi feladatokra.
Jakab Júlia: (12. ponban) A Mobilitási Hét, minden évben betervezzünk rá pénzt, de
szerencsére pályázat útján is kapunk támogatást. Tavaly is 150 ezer Ft volt, amit az
Önkormányzatnak kellett állni a többit pályázaton elnyertük. Eddig is szívesen jöttek az
emberek, gyerekek, csinálták a feladatokat. Már 3-szor rendeztünk ezt az egész hetes
programsorozatot. Ehhez ez a pénz egyáltalán nem sok. Sok volt benne az önkéntes munka
például a neveleki lakók részéről, polgárőrség részéről. Az iskolákban a tanítók, tanárok is
segítettek.
Jakab Júlia: „ A környezetvédelmi feladatok” azért külön sorban van, mert azt az
önkormányzat támogatja, ilyen például a fakivágások is. „ A környezetvédelmi alap”
talajterhelési díjakból befolyt összeg. Nem lehet akármire felhasználni. Talajvíz, felszín alatti
vizekkel kapcsolatos problémákra lehet leginkább. Ez egy 30 millió Ft körüli összeg, azért
tettem át ebbe az alapba a Feneketlen tó rekultivációs problémáját, hátha így nagyobb esély
van rá, hogy elfogadják a javaslatot.
Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság is ezt. Itt látható az róla készült tanulmány is, ez
alapján több árajánlat is van. tegnap kint volt egy vállalkozóval. Nem biztos, hogy olcsóbb
lesz, de mindenképpen kell 3 árajánlat hozzá. Elhanyagoltsága miatt kénes, büdös szulfidokat
termel. Sok rendezvény kerül ott megrendezésre, ezért is fontos lenne a Feneketlen tó
környékének rendbetétel.
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Szabó Csaba: A patakok helyreállítása kinek a feladata?
Jakab Júlia: Nem az önkormányzat kezelésében van állami feladat, állami pénz
finanszírozzák, helyileg az Óvári László hatáskörébe tartozik. Kapcsolatba áll vele így
bármilyen problémát meg lehet vele beszélni.
Szabó Csaba: A Karajos-patak rendbetétele is fontos lenne. A lakosok panaszkodtak. Nem
tudjuk támogatni a rendbetételt?
Jakab Júlia: Óvári Lászlóénak is van erre saját költségvetésük.
Szabó Csaba: Nem lehetne- e több fázisban a Feneketlen-tó rekultivációját csinálni?
Jakab Júlia: Minél több fázis annál több pénz, egy év alatt helyre lehet állítani. Ezt őszi
időszakra, kell tenni. Vízjogi engedély is kell hozzá.
Szekeres Máté: Ilka-pataknál?
Szabó Csaba: A Karajos-patak az máshol van.
Szekeres Máté: Igen. De például az Ilka–patakban a nádas résznél nagyon sok az iszap
életveszélyes.
Szabó Csaba: Táblákat kéne kihelyezni, hogy ne menjenek a patakba.
Jakab Júlia: Nem lenne szabad belemenni a patakokba. Erről szeretnénk megjelenteni egy
cikket Gödi Körkép márciusi számában.
Szabó Csaba: Még lenne egy kérdése. Egyeztetve lett-e a pénzügyi osztályvezető Kovács
Krisztinával?
Jakab Júlia: Olyan szinten beszéltek, hogy nem lesz túllépve a tavalyi erre szánt keretösszeg,
de pontonként, nem beszélték át.
Szabó Csaba: Értem.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozatról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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2/2017(I.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek a „Környezetvédelmi feladatok 2017” költségvetési sorra bruttó 30,85 MFt
betervezését a 2017. évi környezetvédelmi feladatok megoldására, és a „Környezetvédelmi
Alap„ költségvetési soron bruttó 11 MFt elkülönítését a Feneketlen-tó rekultivációjára.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
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.

-

Pölöskei Szilárd kérelme (2131 Göd Szent István u. 2.)

Jakab Júlia: Ingatlanán házat szeretne építeni. A tervezett ház előtt az ártéri Duna-parton 1
darab nyárfa veszélyezteti a telek alsó részét. Szeretné a balesetveszélyes helyzet
megszűntetését. A kérelmezett fa az önkormányzat területén fekszik.
Szabó Csaba: Nem lesz probléma az ott lakókkal?
Jakab Júlia: Nem. Csak egy fáról van, szó saját költségén állja a kivágást. Ártérben vett
ingatlant. Nem önkormányzati tulajdon. Az árteret mindenki saját felelősségek használhatja a
Vízügyi Hatóság is ezt mondja. Javasolja, hogy engedélyezzék a kérelmét.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

3/2017.(01.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Szent
István utca 2 szám alatti ingatlant veszélyeztető, önkormányzati területen álló nyárfa
eltávolítását. Mivel a fa, a nevezett ingatlan dunai nagyvizi mederben lévő részét
veszélyezteti, amelyet mindenki saját felelősségére használhat, ezért az önkormányzat a fa
eltávolításához anyagi támogatást nem tud nyújtani.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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-

Lakossági bejelentés alapján történt

Jakab Júlia: Egy lakossági bejelentést kapott a Hivatal, hogy a Pöltenberg Ernő utca és az
Arany János utca sarkán veszélyes állapotú hársfák miatt. A helyszíni szemlén csak egy
veszélyes fa került felmérésre, a többi fa nincs életveszélyes állapotban.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
4/2017.(01.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Pöltenberg utca és az Arany János utca sarkán található veszélyes hársfa kivágását.
Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Hetényi és Tsa. Kft kérelme ( 2131 Göd Kossuth u. 43)

Jakab Júlia: Az önkormányzati tulajdonú Szakáts-kert bérlője kérelmezi a Szakáts-kert dunai
oldalán a létrehozandó csónakleeresztő és gyalogos lejáró útjában álló növényzet,
önkormányzati területen való eltávolításának engedélyét. A növényzet sarjként kinőtt
bokrokból és fákból áll, a gátat tartó és árnyat adó nagy fákat nem érinti.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

5/2017.(01.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a Hetényi és Tsa. Kft.
részére, a 2131 Göd Szakáts-kertben, az önkormányzati területen lévő, felújítandó
csónakházhoz tartozó csónakleeresztő és a gyalogos lejáró felújításának útjában álló
növényzet eltávolítását.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

-

Hetényi és Tsa. Kft kérelme (2131 Göd Kossuth u. 43. )

Jakab Júlia: Az önkormányzati tulajdonú Szakáts-kert bérlője kérelmezi a Szakáts-kertben
lévő felső tó partján álló, 4 darab kiszáradt akáctörzs eltávolítását a horgászat életveszélyes
helyzet nélküli folytatása érdekében.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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6/2017.(01.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a Hetényi és Tsa. Kft.
részére, a Szakáts-kertben, a felső tó mentén található 4 db kiszáradt nyárfa törzsének
eltávolítását pótlási kötelezettség mellett. A pótlás 4 db 12-14-es méretű égerfa lesz.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Hetényi és Tsa Kft. kérelme (2131 Göd Kossuth u. 43.)

Jakab Júlia: A Kossuth utca végétől a Szakáts-kertig húzódó önkormányzati területen a
növényzet irtását kérelmezték a Duna-parti sétány helyreállítása miatt.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
7/2017.(01.19.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a Hetényi és Tsa Kft.
részére a Kossuth utca végétől a Szakáts-kertig húzódó önkormányzati területen a
növényzet írtását, a duna-parti sétány helyreállítása céljából.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

Száz-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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