JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2017. március
23-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 napirendnél tárgyalni szeretnének
valamit.
Jakab Júlia: Egyebek napirendi pontban szeretné, ha beszélnének a városi virágdíszítés
tervezetéről.
Szász-Vadász Endre: Kéri a 2. napirendi pont levételét, amely a tavaszi faültetésről szól.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
módosítást és megtárgyalását.

NAPIRENDI PONTOK:
1.) A városi takarítás finanszírozása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

(1-3.oldal)

2.) A Szakáts-kert melletti Duna-part rendezése
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző (előterjesztés később kerül kiküldésre)
3.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző (előterjesztés később kerül kiküldésre)
4.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: A városi takarítás finanszírozása
Szász-Vadász Endre: A városi takarítás finanszírozását fele arányban támogatja Göd Város
Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága, Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési Bizottságával. Erről a Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési
Bizottságának csatolt határozatából is értesülünk. További részletek Jakab Júlia
környezetvédelmi ügyintéző mond a kezdeményezésről.
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Jakab Júlia: A 2013-as évet megelőzően többször került sor Városi Takarítás
megszervezésére, amely minden évben egy tevékeny, látványos eredményekkel szolgáló,
közösségépítő akció volt. Ezt követően országos szervezésben elindult a „TE SZEDD”
mozgalom, mely azonos célokkal csak országos szervezésben került lebonyolításra. Három
éven át vettek részt a városi önkéntesek az országos mozgalomban, de egyre hanyatló kedvvel
és eredménnyel. Ennek oka részben, hogy az országos akció már a vegetáció beindulása után
került megszervezésre, amikor már a növényzet betakarta az elszórt hulladékot, másrészt
pedig elmaradtak a szemétszedés utáni jó hangulatú közösségépítő ebédek. Gyakorlatilag
felére/ harmadára csökkent a résztvevők száma és a munka hatékonysága. Ezen szeretne a
város változtatni, visszahozva a régebbi jó hangulatú és eredményes városi akciót, melyet az
országos „TE SZEDD” előtt 1 hónappal rendeznénk meg, amikor a hulladék még jól
észlelhető. Kéri a bizottságot hogy a városfejlesztés Bizottsággal együtt járuljon hozzá a
városi akció költségeinek finanszírozásához. Az ezzel kapcsolatos szervezési dolgokat
szeretné megbeszélni a jövő héten. Ki kell osztani a zsákokat és a kesztyűket a takarítási
pontok koordinálóinak.
Szabó Csaba: Az étkezés alsó- és felső Gödön is biztosítva lesz?
Jakab Júlia: Igen alsó- Gödön a Széchenyi Csárdában, felső-Gödön a Duna-part
Nyaralóházaknál ebéddel vendégelik meg a résztvevőket.
Szabó Csaba: Megvásárolta a zsákokat így 30-40 % olcsóbb van hozzá számlája is.
Jakab Júlia: Igen persze megfelel. 120 pár női és 80 pár férfi kesztyű áll rendelkezésre.
Szabó Csaba: Illetve van még 50 darab meszes zsák, amibe a törmelékek kerülhetnek.
Száz- Vadász Endre: Plakátok hol vannak kihelyezve?
Jakab Júlia: Idő hiányában, még nem kerültek ki, de a jövő héten ki lesznek téve a
közterületeken, különböző intézményeknél. A márciusi Gödi Körképben benne van így
eljutott a lakosság felé.
Szász- Vadász Endre: A bizottsági tagok besegítenének a plakátok kihelyezésébe illetve
terjesztésébe?
Szabó Csaba: Mindenképp. A Nemeskérin kifelé ahol az út megy Bócsáig az a rész is ki lesz
takarítva?
Jakab Júlia: A Nemeskérin kifelé a Bócsáig vezető szakaszon, markolós beavatkozásra lenne
szükség a lakossági szemétszedés ehhez kevés, túl sok a törmelék.
Szabó Csaba: A Gödi polgárőrség és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. emberei is
részt vesznek a szemétszedési akcióban?
Jakab Júlia: A gödi polgárőrség igen, a gödi hulladékgazdálkodás embereinek így is sok a
munkájuk ők nem.
Szabó Csaba: Szemetes bérlése nem jöhet szóba?
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Jakab Júlia: A bérezés ügye is nehéz.
Szabó Csaba: Lehetne keretből felajánlani összeget?
Szász-Vadász Endre: Igen, jó ötletnek tarja, hogy a keretből megmaradt összeget fel lehetne
ajánlani.
Jakab Júlia: Megpróbál beszélni erről az illetékesekkel.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
16/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a 2017. évi keretének terhére
300.000 Ft-ot biztosít, a 2017. március 31-én és április 1-jén megszervezésre kerülő Városi
Takarítás költségeinek finanszírozására.
Határidő: 2017. április 1.
Forrás: KVB 2017. évi keret
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

2. napirendi pont: A Szakáts-kert melletti Duna-part rendezése
Szász-Vadász Endre: Van-e valakinek a 2. napirendi ponthoz hozzászólása?
Jakab Júlia: A dunai gátak megépítése előtt a Kossuth utca és a Szakáts-kert közötti szakaszon
kavicsos part terült el szabad átjárással, mely a partszakasz rekreációs jellegű használatát is
lehetővé tette. Bertáné Tarjányi Judit főépítésszel voltak kint a helyszínen. 2017. május 1jével Horgásztavat szeretne létesíteni a Szakáts-kert üzemeltetője Hetényi és Társa Kft.
Sajnálatos módon a területre iszap rakódott le, melyen invazív fajok jelentek meg,
lehetetlenné téve a partszakasz hasznosítását. Jelenlegi cél előzetes felmérés alapján, a
partszakasz hulladéktól, invazív fafajoktól, balesetveszélyes faegyedektől való
megszabadítása, annak érdekében, hogy a terület a lakosság, kirándulók számára, a szabadidő
eltöltésére továbbra is alkalmas legyen, valamint a nagyvizek lefolyását is biztosítsa. Ennek
érdekében az önkormányzat már felvette a kapcsolatot a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatósággal. A Vízügyi Igazgatóság szakembere, Tóth Zsolt erdőmérnök „ A Szakáts-kert
Duna-part menti cca.:265m hosszúságú részének fás vegetáció felmérése és kezelési javaslat
kidolgozása” című tanulmányának teljes díja 180.000,-Ft lenne. A tanulmány
munkafolyamata a következők: 1. Fakataszter készítése táblázat, 2. Térkép, a fakataszterben is
szereplő faegyedekkel, valamint jellemző vegetáció típusokkal/ társulásokkal, 3.
Vegetációkezelési javaslat. Kéri megszavazni Tóth Zsolt erdőmérnök tanulmányának
elfogadását.
Szász-Vadász Endre: Tegnap volt lent, van ott egy játszótér is. Szép csak tenni kellene érte.
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Jakab Júlia: A játszótér felújítása, az Beruházási osztályhoz tartozik. Sok új játék lesz
közterületen, reméli oda is helyeznek majd ki.
Gulyás Ádám: Nem esik nemzeti park felhatósága a terület?
Jakab Júlia: Nem.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a napirendi pont megszavazására.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
17/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága megbízza Tóth Zsolt
erdőmérnököt (számlázási név: Tóthné Gáspár Szilvia ev) a Szakáts-kert Duna-part menti
cca.: 265 m hosszúságú részének fás vegetáció felmérése és kezelési javaslat kidolgozására
bruttó 180. 000 Ft-ért.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Forrás: KVB 2017. évi keret

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.
-

Gödi Termálstrandfürdő üzemeltetője a Településellátó Szervezet kérelme

Jakab Júlia: A Gödi Termálstrandfürdő üzemeltetésének biztonsága érdekében kérelmezi 4
darab platánfa kivágását, melyből 3 fára Sódor Márton erdőmérnök szakértői véleménye is
készült. A melléklet ábrán lehet látni, hogy mely fákról, van szó. Rossz helyre nőttek ezért
javasolt az 1. sz. fa és a 3. sz. fa kivágása. A 4. sz. fa a gépház közelébe nőtt, azt is ki kell
vágattatni. A 2. sz. fát nem kell, mert már az úgy is kárt okozott, és árnyékot ad. A
térburkolatot felszedni úgyis szükségszerű. Igazából faültetésre lenne szükség a strand
területén, de a beruházási tervek nem egyértelműek, ezért a faültetést őszre kell hagyni.
Szász-Vadász Endre: Sódor Márton erdőmérnöknek más volt a szakvéleménye erről?
Jakab Júlia: Igen, Sódor Márton feltárást javasolt.
Szabó Csaba: A strandszezon előtt ez nem lenne jó ötlet.
Balogh György: A Településellátó Szervezet kapott néhány szakvéleményt, de üzemeltetői
szempontból nem voltak vállalhatóak. Sajnos 2 év alatt nem tudtak eljutni oda, hogy tudják a
strandkoncepció kialakítását intézni, mert a Beruházási Osztály nem ad választ a strand
fejlesztési tervének lehetőségeiről.
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Kéri, hogy a Környezetvédelmi Bizottság is segítsen abban, hogy minél előbb választ
kaphassanak a Gödi Termálstrandfürdő koncepciós tervének elkészítésre. Olyan elképzelésük
is lenne, hogy medence köré kisebb cserjéket is lehetne ültetni, azok is árnyékot adnának.
Szász- Vadász Endre: Felveszi a kapcsolatot a Beruházási Osztállyal, ezzel a témával
kapcsolatban.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
18/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Gödi strand 3 db veszélyes fájának kivágását.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Arany János utca és a Pöltenberg u. sarkán lévő hársfa veszélyeztetésének ügye
kérelem (2132 Göd Határ utca 9.)

Jakab Júlia: Lakossági bejelentés alapján az előző bizottsági ülésen már téma volt az ez a
hársfa és határozva lett a kivágásáról. azért került mégis vissza a bizottság elé, mert a lakos,
aki előtt a hársfa nőtt fellebbezett a kivágás ellen. Be is a jött a hivatalba Dr. Szinay József
címzetes főjegyzőhöz a kérelmével hogy ne legyen kivágva a hársfa. Beszélt a lakossal és Dr.
Szinay József címzetes főjegyző javasolta, hogy tárgyalja újra a Környezetvédelmi Bizottság
a fa kivágásának kérdéstét. Ennek kapcsán készítetett egy szakértői véleményezést Sódor
Márton erdőmérnökkel a hársfa állapotáról, melynek egy részletét fel is olvasná a tagoknak:
„A helyszíni vizsgálat eredményei egyértelműen mutatják, hogy a fa állékonysága lényegesen
csökkent a természetes – sérülés nélküli – állapothoz képest. Mivel ilyen mértékű sérülést
szenvedett a fa és a sérülés jó ideje fennáll, a sebfelület védelmével a károsodás nem előzhető
meg. A károsodás tovább fog terjedni és végül a fa pusztulásához fog vezetni. Az, hogy ez a
teljes pusztulás mikor következik be, előre nem prognosztizálható, mint pontosan az sem
állapítható meg, hogy a törzs vagy a gyökerek stabilitás-csökkenésének mértéke mikor éri el
azt az állapotot, hogy egy erőteljesebb szél – a fa kiterjedt koronájába kapaszkodva – letöri
vagy kidönti azt. A pusztulással járó korona-száradás, illetve a koronából leeső ágak a
kidőlés lehetőségén túl is veszélyeztethetik az arra járókat, illetve a fa alatt elhaladó,
parkírozó járműveket. Mivel a fa olyan környezetben áll, ahol a kidőlés, valamint az ágak
letörése is komoly személyi vagy anyagi károkat okozhat, a veszélyeztetés tényét fokozottan –
az átlagos biztosítási garanciákat akár túlbiztosítva is - kell figyelembe venni.”
Szabó Csaba: Képek alapján jó állapotban lévőnek tűnik, javasolja, hogy várjanak még a
fakivágással.
Jakab Júlia: Ilyen esetben minden éven vissza kell térni visszavágáshoz.
Szabó Csaba: Meg kellene várni, amíg zöldelleni, kezd, addigra kiderül mennyire egészséges.
Javasolja, hogy ősszel vágatassa ki a bizottság.
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Jakab Júlia: A gallyazást meg kell tenni még a zöldellés előtt is, ha nem vágjuk ki.
Szabó Csaba: Akkor tegyük azt.
Mudri József: Igen, gallyaztassa vissza a bizottság a hársfát.
Jakab Júlia: Rendben akkor módosítás a határozati javaslatban nem kivágás, hanem gallyazás
elrendelése lesz. Valószínűleg ehhez is rendőrség közbenjárásra lesz szükség a lakos
ellenállása miatt.
Szász- Vadász Endre: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
19/2017.(02.21.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy újra rendelje meg az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól a 2131 Göd Arany János utca és Pöltenberg u. sarkán lévő hársfa gallyazását
Sódor Márton erdőmérnök írásos szakvéleménye alapján.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Rabnecz Károly kérelme (2132 Göd Guttemberg u. 7.)

Jakab Júlia: Kérelmező kéri az ingatlanát ellátó elektromos vezeték körüli faágak levágását.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
20/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Gutenberg u. 7. számú ingatlan elektromos ellátását veszélyeztető faágak
levágását.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Mihácsi Erzsébet kérelem (2131 Göd Kincsem utca 27.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lecsonkolt akácfa kivágási engedélyét.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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21/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd,
Kincsem utca 27 szám előtti akáccsonk eltávolítását, pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Márkus József kérelem (2132 Göd Botond u. 9.)

Jakab Júlia: Lakos kérelmezi az ingatlana előtti szigeteletlen vezetékbe lógó ágak levágását.
Az Elmű embereinek ki volt adva ez a munka, de ők nem végezték el a feladatot.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
22/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Botond u. 9. számú ingatlan előtt a szigeteletlen elektromos vezetékbe nőtt
faágak levágását.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Dékány Edit kérelme (2132 Göd Pálma utca 25. )

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt félig letört, balesetveszélyes ágak
eltávolítását.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
23/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
2132 Göd, Pálma u. 25. előtt lévő hársfa veszélyes ágainak levágását.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Mile Istvánné kérelme (2131 Göd Rákóczi Ferenc u. 54.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlan előtti fa kivágását. A helyszíni szemlén
megállapítható volt, hogy már kivágta a fát a kérelem elbírálása előtt, sőt egy másik
kérelemben nem szereplő fát is kivágott.
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Szabó Csaba: Nem lehetne bírságolni és egy vastagabb törzsű fa ültetésére kötelezni?
Balogh György: Valóban nem tudunk büntettetni. Lombegyenértékűvé lehetne tenni a
kötelezettség illetve a pótlást. Ha több fa pótlására kötelezzük?
Jakab Júlia Kettő fát vagy többet? Kérelmező nehéz anyagi körülmények között él.
Szabó Csaba: Rendben, akkor kicsit erősebb törzsű fa ültetésére szólítsuk fel.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
24/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága kötelezi Mile Istvánné 2131
Göd Rákóczi út 54. szám alatti lakost, az engedély nélkül kivágott fák csonkjainak
eltávolítására és 2 db min. 8/10-es körméretű őshonos fa pótlására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Sándorné Sturman Zsuzsanna kérelme (2131 Göd Babits Mihály utca 39.)

Jakab Júlia: A kérelmező háza előtt lévő hársfasor legnagyobb fájának korona visszavágását
kérte, hogy támogassa az önkormányzat. A kérelmező a szomszéddal együtt maximum 20.000
Ft-os költség hozzájárulást vállalna.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
25/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának nem áll rendelkezésére forrás a
közterületi fák folyamatos karbantartására, ez minden gödi ingatlantulajdonos rendeletben
meghatározott feladata. A Környezetvédelmi Bizottság csak életveszélyes fák gallyazásába
tud beavatkozni. A szociális jellegű kérésekkel a Szociális Bizottsághoz lehet fordulni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
-

Györök Barbara kérelme (2131 Göd Béke út 42.)

Jakab Júlia: A kérelmező szilfák kivágását vagy erőteljes visszavágását kéri, mert felnőttek a
vezetékbe.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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26/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Béke u. 42. előtt lévő 4 db szilfa kivágását, egyben kötelezi az ingatlantulajdonost
a fák pótlására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
-

Funk Sándor kérelme (2132 Göd Rákóczi Ferenc utca 98.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a patakparton álló nyárfa kivágását. A nyárfa a Vizi Közmű
társulat kezelési területén belül található.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
27/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a 2131 Göd,
Rákóczi u. 98. mellett a patak parton álló nyárfa, nem az önkormányzat, hanem a GödöllőVác Viziközmű Társulat kezelésében van. A fa állapota nem életveszélyes, a száraz ágak
eltávolítása javasolható.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
-

Takaró Erika kérelem ( 2132 Göd Madách utca 26.)

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 2 db akácfa visszavágását. A tavalyi
évben fel lett ajánlva, ha kivágatja, utána a városi faültetési akció keretében pótolhatja,
időszakban pótolhatja a fát. Olyan a fajta a fa hogy, mindig vissza kell vágni így egyszerűbb
ha, kivágatjuk és újat ültet helyette.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
28/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának nem áll rendelkezésére forrás a
közterületi fák folyamatos karbantartására, ez minden gödi ingatlantulajdonos rendeletben
meghatározott feladata. A Környezetvédelmi Bizottság csak életveszélyes fák gallyazásába
tud beavatkozni. A 2131 Göd, Madách u. 26. szám előtt lévő akácfák jelen állapotukban
nem érik el a szigeteletlen vezetékeket, ezért életveszélyes állapot nem áll fent.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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-

Selmeczy György kérelme ( 2132 Göd Otthon u. 1/a)

Jakab Júlia: A kérelmező kérelmezi, hogy az önkormányzat a sorház és az Ilka-patak között
található 5 db fát vágassa ki. Lakók ültették az ő feladatuk lenne a fák gondozása, nem az
önkormányzaté.
Mudri József: Nem szilfák véletlenül?
Jakab Júlia: Így levelek nélkül, sajnos nem tudta megállapítani, hogy milyen fajta fák.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
29/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának nem áll rendelkezésére forrás a
közterületi fák folyamatos karbantartására, ez minden gödi ingatlantulajdonos rendeletben
meghatározott feladata. A Környezetvédelmi Bizottság csak életveszélyes fák gallyazásába,
kivágásába tud beavatkozni. A 2131 Göd, Otthon u. 1/a házsor és a patak között található
fák állapota jelenleg nem életveszélyes, láthatóan nem sarjként kelt fák, hanem az ott lakók
ültették korábban.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
-

Jernei Gábor a gödi temetők gondnoka kérelme

Jakab Júlia: A Pázmány Péter utcai temető elöregedett fájának kivágását, valamint a
Nemeskéri útnál lévő temető parkolójában a kiszáradt fatörzs eltávolítását és a lehajló ágak
levágását.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
30/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Pázmány Péter utcai temetőben lévő veszélyes fa kivágását, valamint a
Nemeskéri úti temető parkolójából a kiszáradt csonk eltávolítását és a parkolást akadályozó
ágak eltávolítását.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.
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Szász-Vadász Endre: Folytassuk tovább az Egyebek napirendi ponttal.
Jakab Júlia: Már az elején említette, hogy beszélni kellene a városi virágdíszítés tervezetéről.
Helyszíni szemlére kell mennie így felkéri Szabó Árpádot, hogy tájékoztassa a bizottságot az
ezzel kapcsolatos tervekről.
Szabó Árpád: A beruházási osztályvezetője Popelle Julianna azzal a kéréssel kereste fel, hogy
mi lehet az oka annak, hogy néhány éve a városon áthaladó villanyoszlopokra felszerelt
muskátlik, melyek a város összképének javítását kellene, hogy szolgálják nem olyan szépek,
hamar elszáradnak.
(Jakab Júlia elhagyta az ülést)
Szabó Árpád: Ez a probléma már 2-3 éve van, hogy a muskátlik nem váltják be a hozzájuk
fűzött reményeket. Beszedték a villanyoszlopokról az elszáradt példányokat megvizsgálták és
a beruházási osztályvezetőnek is elmondták, hogy mi lehet a probléma oka. A muskátli
teljesen kiszáradt, nem volt megfelelően öntözve. A bevizsgált növény 23-25cm átmérőjű
cserepe száraz volt, a növény elvált a cseréptől ennek következtében átfolyt rajta a víz így
hiába volt a locsolás. Megoldásként alátét furása jöhetne szóba. Kért egy „minta cserepet” az
V. kerületi önkormányzattól. Ott beépített víztartályú cserepet használnak, mely akár 10 liter
vizet is képes tárolni. Nem tudja pontosan, hogy ez anyagilag mekkora összeg, de szerinte
megéri beruházni rá.
Szász- vadász Endre: hány darab cserépre lenne szükség?
Szabó Árpád: Ha jól emlékszik olyan 130 darabra.
Balogh György: Szerinte fontos lenne, hogy a megbízott vállalkozóval az erre vonatkozó részt
átbeszélnék, hogy pontosan milyen időközönként locsolja a villanyoszlopokon lévő virágokat.
Szabó Csaba: A környezetvédelmi rendeletbe is ezt bele lehetne foglalni. Mikor esedékes
megújítani a gyepnyírási szerződést?
Szász-Vadász Endre: Ezt a Jakab Júlia biztosan tudja.
Szabó Csaba: Sajnos tavaly is küzdöttek a gyepnyírással illetve a szerződéssel.
Szabó Árpád: Visszatérve a városi virágdíszítéshez, ma fog kapni egy „minta cserepet”, utána
tud majd árajánlatot mondani. Egy cserében 3 db virág van ültetve.
Szabó Árpád: A városban virágpiramisokat is létrehozhatnánk ezzel is lehetne díszíteni a
városképet. Majd beszél Jakab Júlia környezetvédelmi előadóval is erről.
Szabó Csaba: Jó felvetés akár bevonhatjuk a Településellátó Szervezet segítségét is.
Szász-Vadász Endre: Akkor fogalmazzunk meg egy határozati javaslatot az árajánlat
bekéréséről.
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
31/2017.(03.23.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy kérjen árajánlatot a Virágzó Dunakanyar Kertészettől a
víztartó edényzet beszerzésére.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2017.

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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