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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. február 

21-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  
                             
Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. Mudri József tag jelezte távolmaradását. 
Megállapítja a határozatképességet. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni 
szeretnének valamit.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat. 
 
Tervezett napirendi pontok: 

 
1.) Új ebürülék tartók kihelyezése 
      Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök                                                     (1.oldal) 

 
2.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                                       (2-6.oldal) 
 
3.) Egyebek  
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. napirendi pont: Új ebürülék tartók kihelyezése 
 
Szász-Vadász Endre: A tavalyi évben 17 db kutyaürülék tartó lett kihelyezve, melyből 1 db-ot 
elloptak, 2 db-ot megrongáltak, ezért az önkormányzat 10 db tartót rendelt részben pótlásra, 
részben új területekre való kihelyezésre. Ez a lista arról, hogy hol vannak kihelyezve 
kutyaürülék szemetesek, ki lett küldve a képviselők részére is? 

Jakab Júlia: Nem lett kiküldve a képviselők részére. A bizottság tagjai a már meglévő 
kutyaürülék szemetesek mellett tegyenek javaslatot további a 7 db új tartó kihelyezésének 
helyszínére. Az ügyben bizottsági döntés nem szükséges, ezért nem készült határozati javaslat 
sem. Tavalyi évben is a Mucsi László megbízta és felkérte a közmunkások vezetőjét, Oláh 
Istvánt és 4 emberét hogy helyezzék ki a tartókat. Idéntől ha jól tudja már más az elnevezésük 
a közmunkásoknak. 
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Balogh György: Igen idéntől már közterület-fenntartási munkacsoportnak hívják őket. 

 

Szekeres Máté: Már korábbi ülésen is említette mikor téma volt az ebürülék tartók 
kihelyezése, hogy szerinte célszerű lenne az ebürülék tartó mellé kommunális szemetest is 
kitenni. Továbbá jó lenne beszerezni egy kutyamikrochip-leolvasót is a közterület-felügyelet 
részére, mellyel ellenőrizni tudnák a kóborló kutyákat. 

 

Jakab Júlia: Meg lehet oldani, hogy legyen egy másik, eddig is így volt. pl. játszótérnél is volt 
rendes közterületi is. A kutyachip leolvasóról pedig a közterület-felügyelet nem nyúl kóborló 
kutyákhoz. Ki fogja ezt használni, ha kóborol, akkor hívja a Zöld menedék Állatvédő 
Alapítványt. Szabálysértés is indítható, ezért ha kóbor kutyát látunk, vagy ha a gazdája nem 
szedi össze az eb utáni ürüléket. Az állatorvosok eddig is bechippelték a kutyát, ez a rendszer 
hozzáférhető az önkormányzat számára is, 3 évente kell újra frissíteni a felületet. Sajnos 
ember nincs hozzá. de meghirdetjük a helyi újságban és más felületeken is, hogy csak a 
változást jelentsék be a kutyatartók. Lehetett volna ebadót is bevezetni Gödön, de a 
városvezetés nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, mert még több kóbor kutya lenne az utcán.  
Akik eddig is felelősen tartották a kutyájukat, azok most is úgy fogják tartani. Az 
önkormányzatnak van saját adatbázisa visszakereshetőek az adatok, 3 évente kell frissíteni ez 
most pont ebben az évben, lesz aktuális.  

Rapay Tamás: Visszatérve a nem mer a közterület-felügyelet embere fellépni, hozzá érni 
akkor a gazda ellen indulhat a szabálysértési eljárás, letagadni nem tudja a kutyáját, ha 
mellette van a kutya vagy a kutya póráza a kezében. 

Szekere Máté: El tudja képzelni, hogy néhány ember így is letagadná a saját kutyáját, a kóbor 
kutyánál meg pláne más a helyzet. Sok gazdinak nem naprakész a kutyájában lévő 
kutyachipje. 

 

Szász-Vadász Endre: Ez a tavalyi kihelyezésekről szóló lista? Azért kérdezi, mert az Öregfutó 
utca és Bornemissza utca sarkán nincs is például  ebürülék szemetes kihelyezve. 

 

Jakab Júlia: Akkor oda ki is helyezhetjük az egyiket.  

 

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást és a napirendi ponti hozzászólásokat. 
Továbbá kérné, hogy Nagy Géza mezőőr is részt vegyen a bizottsági üléséken, mindig legyen 
meghívva és tájékoztatva a bizottsági ülések időpontjáról. 
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2. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 

 
Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a 
helyszínen fotókat készített. 
 

- Markó József polgármester bejelentése alapján: 
 
Jakab Júlia: A Gödön közlekedő helyi buszok közlekedését 12 helyszínen is akadályozza az 
utcák űrszelvényébe lógó növényzet. Február elején Dávid Gyula egyéni vállalkozó és Csáki 
Lajos buszvezető közösen mérték fel a helyszíneket és ez alapján adta a vállalkozó az 1. 
számú mellékletben szereplő árajánlatot a zavaró növényzet eltávolítására.   
 
Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság keretének a költségére? 
 
Jakab Júlia: Igen mert az önkormányzat fennhatóságához tartozik a közlekedést akadályozó 
közterületi fák kezelése. 
 

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

 
7/2018.(II.21.) KVB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Gödön, a közösségi buszközlekedést akadályozó faágak levágását 375.000 Ft-ért. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző  
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 
 

- Halász István (2131 Göd, Árvácska utca u. 10.) kérelme: 
 
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt 1 db diófa kivágását, mert akadályozza a ki 
és beállást a telekre az autójával. 
 
Szekeres Máté: A mellékelt képek alapján javasolja, hogy a kérelmező vágatassa ki a fát a 
bizottság csak engedély adja meg. 
 
Jakab Júlia. Akkor adjunk engedélyt, de ne a biztosság keretéből vágattassuk ki? Lehet 
módosítani a határozati javaslatot.  
 
Szabó Árpád: Mekkora összeg lenne a fakivágása? 
 
Jakab Júlia: A gyökér nélküli kb. 30 ezer Ft, a gyökérrel együtt kivágás kb. 50 ezer Ft. 
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Szabó Csaba: Igen ő is így gondolja az árak arányát. 
 
Szekeres Máté: Akkor ő kifejezetten nem szeretné, hogy a bizottság fizesse ki a fakivágást, 
csak engedélyt adjon a kérelmezőnek. A mellékelt képek alapján nem indokolt.  
 
Szabó Csaba: Támogatja Szekeres Máté javaslatát a módosításról. 
 
Jakab Júlia: Rendben akkor módosítjuk a határozatot ennek alapján. 
 
Szász Vadász Endre: Felkéri a tagokat a módosított határozat megszavazására. 
 
 

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

8/2018.(II.21.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, 
Árvácska u. 10. szám előtt lévő diófa kivágását, de mivel a fa nem életveszélyes állapotú, 
kivágásához nem áll módunkban önkormányzati forrást biztosítani. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
 
 

- Virágné Csikós Zsuzsanna (2131 Göd, Mészáros Lázár u. 8.) kérelme: 
 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti akácfa gallyazását, mert az már a házuk 
tetőszerkezetét veszélyezteti. A fa szép állapotban van de belelóg az űrszelvénybe, 
megoldásként indokolt a gallyazása. 
 

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

9/2018.(II.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, Mészáros Lázár u. 8. szám előtt lévő akácfa gallyazását. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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- Szűcs György (2131 Göd, Babits Mihály u. 11.) és Lencsés Erzsébet (2131 Göd, Babits 
Mihály u. 11/a.) kérelme alapján:  

 
Jakab Júlia: A lakosok kérelmezik az ingatlanjaik határánál lévő fa kivágását, mert a fa ránőtt 
a vezetékekre, helyette alacsony növésű fát szeretnének ültetni. A fa jó állapotú, szerinte a 
lakók nem akarják takarítani a leveleket, a mellette lévő sarjakat ki lehet kiíratni. Nem 
javasolja a kivágását csak visszavágását.  
 
Szász-Vadász Endre: Milyen típusú fáról lenne szó? 
 
Jakab Júlia: Levél nélkül sajnos nem tudja megállapítani milyen fa. 
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 

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

10/2018.(II.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja a 2131 Göd Babits 
Mihály utca 11. előtt lévő fa kivágási kérelmét, mert a fa egészséges és szigetelt vezeték 
húzódik mellette, egyben felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje 
meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Babits Mihály utca 11. előtt 
lévő fa gallyazását. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 

 
- Botosné Hornok Éva (2131 Göd, Rómaiak útja 22.) kérelme: 

 
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana mellett lévő önkormányzati területen lévő fák 
kivágását. Kérelmét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Javasolja az ügyben erdészeti szakértő 
Sódor Márton felkérését, aki egyértelműen megállapítja, hogy melyik fák kivágása, illetve 
gallyazása szükséges. 
 
Szász-Vadász Endre: A teljes faállományt ki akarja vágattatni? 
 
Jakab Júlia: Nem, csak az ingatlanára veszélyeseket szeretné. 
 
Szász-Vadász Endre: Akkor a szakértői vizsgálat után is elfogadja, hogy csak azok a fák 
lesznek kivágva melyek az ingatlanára veszélyesek? 
 
Jakab Júlia: Igen. 
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Szekeres Máté: Javasolja, hogy egy előzetes tájékoztató legyen kiküldve a kérelmezőnek 
arról, hogy szakértői vizsgálat lesz a kérelme ügyében és csak utána lesz érdembeli változás. 
 
Szász-Vadász Endre: Rendben. Akkor Sódor Márton végezze el a vizsgálatot ez ügyben. 
 
Jakab Júlia: Továbbá van még kérése sarjak kivágásáról, de ezt majd a Mucsi László 
elintézteti a közterület-fenntartási munkacsoporttal. 
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 

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

11/2018.(II.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Gyógytermészet Kft-től a 2052/106 HRSZ 
számú önkormányzati terület faállományának vizsgálatát. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Forrás: Környezetvédelmi bizottsági keret. 

 
 
 
3. napirendi pont: Egyebek 
 
Szász Vadász Endre: Egyebek I. napirendi pontként a Környezetvédelmi Bizottság 
döntéseinek módosítása következik. Részben csak technikai szavazások következnek, 
határozatok lettek módosítva. Át is adja a szót Jakab Júliának. 
 
Jakab Júlia: Megköszöni a szót. Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető észrevételezte, 
hogy az éves fakivágási, faápolási munkálatokra vonatkozó 6/2018 (I.18.) sz. KVB 
határozatából kimaradt a forrás megnevezése erről kellene újra szavazni. 
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat, a korábban elfogadott határozat módosításának 
megszavazására. 
 

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



 7 

12/2018.(II.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy 
kössön szerződést Dávid Gyula egyéni vállalkozóval 10,12 MFt keretösszeg erejéig, a Göd 
Városában végzendő fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 2018. évre vonatkozóan.  
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2018.02.28. 
 
Jakab Júlia: A következő módosítás. A múltkor január 18-i ülésen az éves környezetvédelmi 
költségvetésben a táblázat 8. sorában, 9,2 MFt betervezését kérte a bizottság a tavaszi és őszi 
lomb akcióra. A tavalyról áthúzódó költségek közé azonban adminisztratív hiba miatt nem lett 
betervezve a tavaly már elszállított zöldhulladék szállítási és ártalmatlanítási költsége, amely 
1 MFt-al megnöveli a forrásigényt. A 3/2018. (I.18) KVB határozat módosítva: 
 
Balogh György: A zöldfelületek kezelési feladatai már nem a TESZ-nél vannak. Az 
intézményeknél lévő zöldfelületek kezelésére be van tervezve a KVB keretbe? 
 
Jakab Júlia: Igen, ha elfogy és nem elég a 6 millió Ft rá. Pótlási lehetőség van.  
 
Balogh György: Akkor jó mert ezt a feladatkör, szerepet kinullázták a Településellátó 
Szervezet költségéből. 
 
Jakab Júlia: Kis-erdő projektnél is így van? 
 
Balogh György: Azt még meg kell beszélniük. 
 
Jakab Júlia: A Sódor Márton szakértői díját akkor miből kell kifizetni? 
 
Balogh György. Most szólt, mert hétfőn volt a TESZ költségvetési megbeszélése. 
 
Szász-Vadász Endre és Jakab Júlia: Ennek örülnek, csak senki nem szót erről, hogy mi lett 
módosítva. 
 
Szabó Csaba: Mekkora költségről van szó? 
 
 
Balogh György: A kezelési terv 5 millió Ft lett volna a zöldfelület kezelési terv 4 millió Ft. 
Mindkettőt kinullázták. Most a Sódor Márton féle szakértős projektet is eltolták 1 évvel. Így a 
KVB zöldfelület kezelését nem kell szétaprózni. 
 
Szabó Csaba: Javasolja az KVB elnöknek, hogy ezek a plusz kiadási költségek akkor 
kerüljenek bele a KVB költségvetési keretébe. 
 
Jakab Júlia: szerinte most kellene ezt jelezni dr. Pintér György alpolgármesternek. 
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Szabó Csaba: Akkor Szász-Vadász Endrének és Balog Györgynek egyeztetnie kellene dr. 
Pintér György alpolgármesterrel ez ügyben minél hamarabb.  
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat, a korábban elfogadott határozat módosításának 
megszavazására. 
 

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

13/2018.(II.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek a „Környezetvédelmi feladatok 2018” költségvetési sorra bruttó 37,377 MFt 
betervezését a 2018. évi környezetvédelmi feladatok megoldására, és a „Környezetvédelmi 
Alap„ költségvetési soron bruttó 9,8 MFt fenntartását a Feneketlen-tó rekultivációjára. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök  
 
 
Egyebek II. napirendi pont - Hódok jelenléte Gödön 
 
Szász-Vadász Endre: Egyebek II. napirendi pontként szeretné, ha beszélnének a Hódok 
jelenlétéről Gödön. Múltkor láttam a tévében, hogy nagyon elszaporodtak. Érdekelné, hogy 
van-e a tagoknak arról információjuk, hogy Göd városában mi a helyzet hód ügyben. A gödi 
Duna-parton jelen vannak-e? Tönkre teszi-e a fákat? épültek-e hódvárak illetve a tévében 
mondták, hogy veszélybe kerülhetnek a gátak, mert a hódok átfúrják a gátakat, ha érdekük 
kívánja. Továbbá nyilván van-e tartva a hód populáció vagy honnan lehet erről informálódni?  
 
Szekeres Máté: Berty László rágcsálókkal foglalkozott, igaz egerek és patkányok irtásával, de 
hátha tud valami erről is mondani. Más téma, de eszébe jutott, hogy arany sakál is megjelent a 
településen, akár a természetre is bízhatnánk a hód és arany sakál kérdést, hála a 
táplálékláncnak. 
 
Szász-Vadász Endre: Nem tudja, hogy tényleg jelen vannak-e Gödön a hódok és milyen 
mértékben veszélyeztetik a környezetet ezért is kérdezte a tagokat, hátha nekik van erről 
bővebb információjuk. 
 
Jakab Júlia: Neki van egy ismerőse,  aki a DINPI-nél, megkérdezi, tőle mit tud erről a témáról 
Igaz a szakterülete a vizek élővilága főleg a halak lehet tud azért segíteni. A témához csak 
annyit tud hozzászólni, hogy belterületen nem lehet lövöldözni sem arany sakálra sem hódra, 
ami amúgy is védett állatnak számít. 
 
Szabó Csaba: Javasolná meghívni a következő ülésre a DINPI vizek élővilága szakértőt, hátha 
tud a hódokról is mondani hasznos információkat. 
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Szász-Vadász Endre: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd a nyílt 
ülést bezárja. 
 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szász-Vadász Endre       Szabó Csaba 
KVB elnök                   képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


