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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. április
24-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint

Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket, kiemelten Nagy Attila rendőr alezredes
őrsparancsnokot. Szabó Csaba tag jelezte távolmaradását. Megállapítja a határozatképességet.
Szabó Csaba jegyzőkönyv-hitelesítő távolétében felkéri Mudri Józsefet a jegyzőkönyv-
hitelesítői feladatok ellátására. Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek
napirendi pontnál tárgyalni szeretnének valamit.

Módosítás a napirendi pontok között, az Egyebek I. napirendi pontot tárgyalják elsőként,
melynek témája Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi
munkájáról című előterjesztés. Az előterjesztés előadójának, Nagy Attila rendőr alezredes
őrsparancsnoknak sürgős teendői miatt nem tud részt venni a teljes bizottsági ülésen. A
további napirendi pontok változatlan sorrendben követik egymást.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok és az
Egyebek megtárgyalását valamint Mudri József jegyzőkönyv-hitelesítőnek választását
módosítását.

Tervezett napirendi pontok:

1.) Egyebek
- Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Tóth Csaba r. ezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány

2.) Göd Város Önkormányzatának kezelésében lévő intézmények zöldfelületi költségvetése
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (ülés előtt kiosztva)

3.) A vadgesztenyefák permetezése
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (1-3.oldal)

4.) „ Találd ki újra 2018” pályázat
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök (4-5.oldal)

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

6.) Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása:

Egyebek I. napirendi pont:

Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról

Szász-Vadász Endre: A bizottsági ülés kezdetén tett módosítások után elsőként a Beszámoló a
Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról szóló napirendi
pont következik. Felkéri Nagy Attilát, a Gödi Rendőrőrs parancsnokát, hogy ismertesse a
beszámolót.

Mudri József: A beszámolóból olvasta, nagyon jó arányok vannak, hatékonyak a rendőrök.

Nagy Attila rendőr alezredes őrsparancsnok: Megköszöni a szót. Igen, ahogy a beszámolóból
is kiderült évről évre csökken a lopások illetve a lakásbetörések száma. Egy 20 ezer fős
városban 8 betörés az jó aránynak minősül. Az idei év korszakalkotó, mert először volt
meghívott vendége a Környezetvédelmi Bizottságnak. Kiderül, hogy az össze bizottságnak és
nemcsak a Képviselő-testületnek kell tárgyalnia a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi
Rendőrőrs 2017. évi munkájának beszámolóját. A Környezetvédelmi Bizottság és a rendőrség
kapcsolata a külterületeken lévő illegális hulladéklerakás. Ha Jakab Júlia szól bármely hivatali
üggyel kapcsolatban a rendőrség szívesen rendelkezésre áll.

Jakab Júlia: Igen ez tényleg így van, köszöni az együttműködést.

Szász-Vadász Endre: Megerősítésként, hogy a bócsai lehajtónál mióta kint van a „Kamerával
megfigyelt terület” tábla csökkent az illegális hulladéklerakások száma.

Nagy Attila rendőr alezredes őrsparancsnok: Van kihelyezve kamera?

Jakab Júlia: Még folyamatban van a kivitelezése.

Szász-Vadász Endre: Van, értelme kihelyezni, mert visszatartó ereje van.

Nagy Attila rendőr alezredes őrsparancsnok: Úgy gondolja, van értelme kihelyezni vagy
kitáblázni. Visszatartó ereje is van, de a pitiáner betörőket vagy szemétlerakókat a lerakásnál
is visszatartja.  A profik bármely más módszert ki tudnak találni, hogy, ne bukjanak le.

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást és felkéri a tagokat a Dunakeszi
Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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25/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi
Rendőrőrs 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

(Nagy Attila rendőr alezredes őrsparancsnok elhagyja az ülést.)

Továbbá dr. Szinay József címzetes főjegyző kérésére a Környezetvédelmi Bizottság tagjai is
elhagyják a Nagytermet egy fontos megbeszélés miatt. A bizottság tagjai, Simon Tamás
alpolgármester irodájában folytatják a többi napirendi pont megtárgyalását.

2. napirendi pont:

Göd Város Önkormányzatának kezelésében lévő intézmények zöldfelületi költségvetése

Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Jakab Júlia: A 2018. évi költségvetés kialakításánál nem került betervezésre az Önkormányzat
kezelésében lévő intézmények zöldfelületi kezeléséhez szükséges forrás, mert még nem álltak
rendelkezésre a megalapozott tervezéshez szükséges költségadatok. Az elmúlt hónapban a
hatósági osztály munkatársai és Sódor Márton erdőmérnök együttesen bejárták az
intézményekhez tartozó ingatlanokat és faegyedenként megvizsgálva megjelölték azokat a
fákat, amelyeknek egészségügyi állapotvizsgálata szükséges a veszélyességük és a további
kezelésük megállapításához. A bejelölt faegyedek szakértői vizsgálatára az erdőmérnök úr
ajánlatot tett, mely az előterjesztés 1. számú mellékletének 1. pontjában látható részletesen
kibontva. Az intézmények területén lévő faállomány vizsgálata kiemelkedően fontos
tekintettel arra, hogy a legtöbb intézményben naponta több száz ember, köztük nagyon sok
gyermek fordul meg, ezért javaslom a fák vizsgálatához szükséges 0,901 MFt forrás
biztosítását. A vizsgálat eredménye megadja a szükséges faápolási teendőket, amelyhez
azonban a 2018-as költségvetésben még nem lett költség hozzárendelve, ezért javaslom 2,5
MFt összeg elkülönítését a munkálatok végrehajtásához. Ezt a témát a Képviselő-testület is
fogja tárgyalni. Nem tisztázódott, hogy bekerült-e a költségvetésbe. Az iskolák most
nincsenek benne Németh László iskola udvaránál l db fa lesz kivágva KLIK felé árajánlat
küldése, ő finanszírozza a fakivágást a háttérből besegít az önkormányzat.

Szász-Vadász Endre: Az új iskola projekttel kapcsolatban a golfpálya területén hány fát kell
kivágni?
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Jakab Júlia: Nem járt kint a helyszínen, így nem tudja megállapítani. Kész tervvel lehet csak
kimenni, megnézni. Nem ismeri a golfpályát is közelítőleg sem tudja megmondani.

Mudri József: A fenyőerdő telepített a Termálfürdőnél.

Szász-Vadász Endre: A Duna-part Nyaralóházaknál lévő fa projektek elkészültek már? A
fakivágási és faültetési tervek rá gondol.

Jakab Júlia: Igen már előkészítve.

Balogh György: Az üzemetetés a TESZ feladatköre. Ha a terv elkészül. ami nincs, még addig
az üzemeltetés sem valósulhat meg. Ez kinek a felelőssége akkor. Jelzés az önkormányzat
felé. Veszélyes fák ki vannak jelölve, de a tervezés nem kerülhető ki.

Szekeres Máté: Akkor sem volt üzemeltetés, amikor kivágták a fasort a Huzella Tivadar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola is. A lakosságnak igénye, - pláne fővárosból kiköltözött
lakóknak - a zöldövezeti vidékies jelleg fenntartása. Ha csak fakivágás van és nincs fapótlás
jogos a lakossági panasz.

Szász-Vadász Endre: Egyetért ezzel a felvetéssel. Felkéri a tagokat a szavazásra.

A Környezetvédelmi Bizottság 2018. április 24-i ülésén megtárgyalta a fenti napirendi pontot
és tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadni a Képviselő
Testületnek az alábbi határozati javaslatot:

26/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy támogatja az
önkormányzat kezelésében lévő intézmények területén a fák egészségügyi vizsgálatát és
a szükséges faápolási teendők elvégzését. Erre a célra összesen 3401 eFt forrást biztosít,
valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester
Határidő: Azonnal
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék
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3. napirendi pont: A vadgesztenyefák permetezése

Szász-Vadász Endre: A következő napirendi pont a vadgesztenyefák permetezése, amit
minden évben 2 alkalommal kell elvégezni. Felkéri Jakab Júliát, hogy ismertesse az említett
napirendi pontot.

Jakab Júlia: A városi zöldkataszter adatállományból kerültek kigyűjtésre a közterületi
vadgesztenyefák, melyeket aknázómoly kártétel elleni növényvédelemben kell részesíteni
minimum 2 alkalommal évente a rajzási ciklusnak megfelelően. Ha a védekezés nem történik
meg, akkor a fák levelei már nyár közepére elsárgulnak lehullanak, illetve a fák károsodnak,
néhány év alatt teljesen tönkremennek. Több cégtől kértünk árajánlatokat mérettartomány
szerint, így sikerül differenciált árakat elérni a különböző nagyságú fáknál. Az ajánlatkérésre
sajnos csak 1 db cég jelzett vissza, melynek árajánlata az előterjesztés mellékleteként
olvasható.

Szekeres Máté: Az jó, hogy permetezik, de például eső esetén van-e pótlási lehetőség? Illetve
a kiöregedett vadgesztenyefák lesznek-e új csemetékkel pótolva?

Jakab Júlia: Igen fel lesz mérve, vannak pótlási javaslatok.
Rapay Tamás: Néhány helyszínen már volt kint felméri a pótlási helyeket.

Szekeres Máté: Jó ez a hír, hogy megóvják a fákat.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

27/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a jegyző útján megbízza a
környezetvédelmi előadót, hogy a benyújtott árajánlat alapján a Kicsi Jó Kft-től az
aknázómoly mentesítést rendelje meg kétszeri alkalommal, alkalmanként bruttó 540.258 Ft-
ért, valamint a mentesítések pontos idejéről a lakosságot tájékoztassa.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. július 31.
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4. napirendi pont: „ Találd ki újra 2018” pályázat

Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júliát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Jakab Júlia: Javasolja a 2012 óta minden évben megrendezett „Találd ki újra 2018” című
pályázat újbóli kiírását általános iskolások részére. A pályázatra idén is hulladékból készített
használati- és dísztárgyakat, illetve játékokat várunk 2018. május 9. 16:00-ig. A pályaműveket
a Bizottság tagjaiból álló zsűri bírálja el, melynek eredményét ismertetni lehet a „Madarak és
fák” napja rendezvényen 2018. május 12-én. Kérné a Bizottság támogatását a pályázat idei
meghirdetéséhez és a díjazás anyagi hátterének biztosításához. Nehéz különbséget tenni ezért
3-as kategóriás (pl: csokoládé) 2-es kategóriás (pl: zseblámpa, 1-es kategóriás (pl: hátizsák,
ping-pong ütő) ajándékokat szoktak kiosztani a résztvevők között. A tavalyi évben 70 db
pályamunka érkezett be. A díjátadó helyszínén idén is lesz akadályverseny több állomással,
kint lesz például a Boldogságcseppek Alapítvány is, de több stand várja az érdeklődőket.

Szász-Vadász Endre: Nem kellene szponzorokat keresni?

Jakab Júlia: Erre most nem gondolt, elég a Mobilitási hétnél, meg az idő is kevés rá.

Mudri József: Az ismerőse segíthet. Van egy boltja, felajánlhat édességet a gyerekek részére,
ha az segítség lenne. Szívesen beszél vele erről.

Jakab Júlia: Jó ötletnek tartja. Köszöni a segítséget.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

28/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága „Találd ki újra 2018.”
újrahasznosítási vetélkedőt hirdeti meg általános iskolás gyermekek részére. A Bizottság a
pályázaton résztvevők díjazására 60.000 Ft keretet biztosít és felkéri a környezetvédelmi
előadót a díjak beszerzésére, valamint a pályázat lebonyolítására.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.
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5. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek

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

- Piramis Építőház Kft. segítségkérése:

Jakab Júlia: Az említett kft. felajánlást tett a Duna-parton tavaly kiégett fa maradványainak
eltávolítására, új fa ültetésére és kéri a Bizottságot, hogy a felajánlást támogassa az
Önkormányzat részéről. A cég Közép-Duna Völgyi Igazgatósághoz írt levele az 1. számú
mellékletben található.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

29/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Piramis Építőház
Kft. által tett felajánlást a Duna-parton tavaly kiégett fa maradványainak eltávolítására és
új fa ültetésére, földrajzi koordináták: északi sz. 47°42' 24,1" N  Keleti h. 19° 7' 43,9"
Egyben felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy írjon felkérő levelet a Közép-Duna Völgyi
Igazgatóságnak a rendezett Duna-part visszaállítása érdekében.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

- Környezetvédelmi Bizottság fakivágási hozzájárulása:

Jakab Júlia: Göd Város Önkormányzata által, a Göd Összekötő út 6603 hrsz-ú ingatlanon

tervezett rendelőintézet megépítéséhez szükség van a kiviteli terven szereplő fák kivágásához.

a kiviteli terv a 2. számú mellékletben található. Az említett terület az új Egészségház az

Oázisban épülne, tulajdonosi hozzájárulás is meg van jelölve.

Szász-Vadász Endre: 6 db fa kivágásáról lenne szó?
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Jakab Júlia: Többek között, illetve bokrok, cserjék melyek meg vannak jelölve a mellékletben.

Szabó Árpád: Helyileg ez merre található?

Balogh György: A Gödi Termálfürdővel szemben lévő új épület.

Szekeres Máté: A kivágott fákat fogják pótolni?

Jakab Júlia: A fákat pótolni is fogják, 14x16-os méterű csemetékkel.

Szekeres Máté: Javasolná, hogy legyen kitáblázva, hogy milyen lesz a terület és milyen fákat
fognak oda ültetni a lakosság tájékoztatása érdekében.

Jakab Júlia: A felvetés jó. Látvány terv biztosan fog készülni, hogy milyen lesz az újonnan
építet terület.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

30/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul az Önkormányzat
által, a Göd Összekötő út 6603 hrsz-ú ingatlanon tervezett rendelőintézet megépítéséhez
szükséges, a kiviteli terven szereplő fák kivágásához. A kiviteli terv K1-es tervlapja alapján
készül.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Varga Péter kérelme (2131 Göd, Pöltenberg u. 14.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a Pöltenberg utca és az Arany János utca sarkán lévő hársfa
gallyazását. A kérelem 2017-ben már volt a Bizottság előtt, melynek eredményeként szakértői
anyag készült. A kérelem és a szakértői anyag a 3. számú mellékletben található. A tavaly
évben erről született határozat is, de a fakivágásnál, de a lakó nem volt együttműködő, ezért
nem lehetett kivágni a fát. A szomszédok idén újra beadták a fakivágási kérelmet. Sódor
Márton szakértővel együttműködve arra jutottak, hogy a fa állapotában nincs elszáradásra
utaló jel, szép a lombkoronája, még akkor is, ha sérült a fa kérge. A fa gyógyult, túlélte a
sérülést, szépen zöldül.
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Jakab Júlia: Az utcában 2 házzal arrébb szintén van egy rossz állapotban lévő hársfa azt is
szükséges kezelni. Lombkoronahullás után kezelve lesznek a fák, száraz ágak lesznek, róluk
levágva.

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

31/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól
szakértői vélemény alapján, a vegetációs idő után, a Pöltenberg utca és az Arany János utca
sarkán lévő hársfa koronakönnyítését, valamint az Arany János utcai oldalon, a második
hársfa koronakönnyítését.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Ragály Balázs kérelme (2131 Göd, Termálfürdő krt. utca 17/b.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő csavartfűz fa kivágását, mert már egy jó
része letört és félő, hogy további nagy darabok szakadnak le. A pótlást vállalja.

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

32/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2131 Göd,
Termálfürdő krt. utca 17/b. szám előtt lévő csavartfűz fa kivágását, pótlási kötelezettség
mellett.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

- Sebestyénné Gáspár Éva kérelme (2131 Göd, Mikes Kelemen u. 22.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló diófa kivágási engedélyét, mert termése

kicsi és beteges. Saját költségén vágja ki a fát, és pótolja is.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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33/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Mikes
Kelemen utca 22. szám előtt lévő diófa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök

- Várkonyi Magdolna kérelme ( 2131 Göd Nyírfa u. 18.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló cseresznyefa kivágási engedélyét, mert
véleménye szerint veszélyes, hogy benne van a vezetékben. Nem javasolja kivágni, mert a fa
ép állapotban van.

Szász-Vadász Endre: Akkor ősszel visszavágni, határozat módosítása. A megbízott vállalkozó
vágja ősszel koronarendezéssel.

Jakab Júlia: Rendben akkor módosítjuk a határozati javaslatot.

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

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

34/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Várkonyi Magdolna
kérelmét a 2131 Göd, Nyírfa utca 18. szám előtti cseresznyefa kivágására, mert a fa ép,
egészséges az ágai között futó vezetékek szigeteltek, balesetveszélyes helyzet nem áll fent. A
Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az
önkormányzattal szerződött vállalkozótól a vegetációs idő után, az ingatlan fölé és az
űrszelvénybe nyúló ágak levágását, a fa szakszerű ápolása érdekében.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 15.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Komáromi Péter kérelme (2132 Göd, István utca 5.):

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi az ingatlana előtt álló öreg, beteg fa kivágási
engedélyét, mert a fa beárnyékolja a szobákat és veszélyes az alatta való parkolás/tartózkodás.
A pótlást alacsony növekedésű fafajtával szeretné megoldani.
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Jakab Júlia: A kérelmében szereplő fa a helyszínin szemlén megállapítható volt, hogy nem
okoz nagyméretű árnyékolást. Módosíttatná a határozati javaslatot, csak a fa gallyazását
javasolja.

Szász-Vadász Endre: Rendben akkor ősszel vissza lesz vágva a fa. Felkéri a tagokat a
módosított határozat szavazására.

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

35/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja a 2132 Göd, István
utca 5. szám előtt lévő fa kivágási kérelmét, mert a fa ép, egészséges, nem akadályozza a
rendezett utcakép kialakítását. A Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a vegetációs idő
után, a fa koronájának szakszerű visszavágását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 15.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Nyisztor Szilvia kérelme (2131 Göd, Lázár Vilmos u. 4.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlan előtt lévő elöregedett gyümölcsfa kivágási
engedélyét. A pótlást vállalja.

Szabó Árpád: A 8-as számú zöldfelületi kérelem az nem marad ki?

Jakab Júlia: Igen, elnézést kér, akkor ez után azt tárgyaljuk. Köszöni az észrevételt.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

36/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Lázár
Vilmos u. 4. szám előtti gyümölcsfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 15.



12

- Lakossági bejelentés alapján:

Jakab Júlia: Akkor ez a 8-as számú fa tárgyalása következik. Bejelentést kaptunk, hogy a
3121 Göd, Záhonyi Géza téren a játszótér mellett lévő juharfáról veszélyes nagy száraz ágak
törnek le, veszélyeztetve az arra járó embereket, illetve a téren tartózkodó, megpihenni kívánó
sétálókat.

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

37/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131 Göd, Dr. Záhonyi Géza téren, a játszótér mellett lévő juharfa száraz ágainak
eltávolítását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. június 15.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérése:

Jakab Júlia: A Huzella Tivadar Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó tanárnő

anyagi támogatást kérne a Bizottságtól az iskola kezelésében lévő Walch-épület kertjének

benövényesítéséhez.

Az alsó osztályosoknak örökzöldet szeretnének a kerítés mentén ültetni olyan 15-20 db ciprus

félére gondoltak. A tavalyról megmaradt keretből lehetne támogatni az iskolát.

Szekeres Máté: Nem tartja jó ötletnek a ciprus ültetését, inkább a nemesebbeket javasolná
kökény, som például.

Jakab Júlia: Igen a felvetés jogos, de a gyerekek olyan cserjére lenne szükségük, amelytől
nem lesz bajuk és hosszú idei díszíti az udvart.

Szabó Árpád: Nem túl mélyárnyékos az a rész ott. Kipusztulni nem fog az örökzöld, de nem
fog úgy fejlődni.

Jakab Júlia: Az ELMŰ emberei gallyaztak azon a területen a Petőfi Sándor utca felől, már
nem olyan árnyékos az a rész.

Rapay Tamás: Igazából nincs, meghatározva milyen fákat szeretnének.
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Szekeres Máté: Nem igazán érti, miért nem lehet ez alapítványi pénzből megoldani.

Jakab Júlia: A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola több
programot szervez, több támogatást is kap, szerinte ez beleférne, hogy Huzella Tivadar
Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolát is támogatva legyen. Az önkormányzat vásárolná az
iskola részére meg a fákat, melyeket ők választanának ki az adott összeghatáron belül.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú és 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot
hozták:

38/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága saját keretéből 120 eFt-al
járul hozzá a Huzella Tivadar Kéttanítási Nyelvű Általános iskola kezelésében lévő Walch-
épület kertjébe ültetendő növényzet beszerzéséhez.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. június 15.
Forrás: Környezetvédelmi Bizottság saját kerete

- Fenyves Tenisz és Sport Park tulajdonosának kérése:

Jakab Júlia: A tulajdonos kérelmezi az egyik teniszpályája mellett, az önkormányzati területet
is érintő nyárfacsoport visszavágását, mert már kicsit szelesebb időben is száraz ágak törnek
le és repülnek be a teniszezőkhöz, veszélyeztetve őket. A kivágást saját költségén állja, csak a
hozzájárulást kéri a Bizottságtól.

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

39/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a Fenyves Tenisz
és Sport Park mellett, önkormányzati területet is érintő nyárfacsoport visszavágását,
balesetveszély elhárítás érdekében.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. május 30.
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6. napirendi pont: Egyebek

Szász- Vadász Endre: Az egyebek napirendi pont másik témája a Környezetvédelmi Bizottság
6/2018 (I.18) sz. KVB határozatának visszavonása. Az éves fakivágási, faápolási
munkálatokra vonatkozó 6/2018 (I.18.) sz. KVB határozatából kimaradt a forrás, a határozat
helyesen a 12/2018 (II.21.) sz. KVB határozat lett. A pénzügyi osztály kérése vissza kell
vonni a 6/2018 (I.18.) sz. KVB határozatot. Erről kell most a tagoknak döntenie. Technikai
szavazás a januári Környezetvédelmi Bizottsági ülésen elfogadott határozatot kell
visszavonni, és így életbe lép a februári KVB ülésen megszavazott módosított határozat.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

40/2018.(IV.24.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a 6/2018 (I.18.) sz. KVB
határozatát visszavonja, helyébe a 12/2018 (II. 21). sz. KVB határozat lép.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: Azonnal

Szász-Vadász Endre: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést
bezárja.

Kmf.

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


