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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. május 

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 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 pontot és az 
Egyebek megtárgyalását.  
 
Tervezett napirendi pontok: 
 
1.) Zöldfelületi kérelmek         
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                          (ülés előtt kiosztva) 

 
2.) Egyebek  

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 
 

1. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 

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

- A Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium (2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18.) 

kérelme alapján: 

 
Jakab Júlia: A Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium tanárai jelezték, hogy az iskola 
mellett lévő közterületen, ahol egy pad is található a 4 db akácfa erősen megdőlt, melyeket 
„veszélyes fa” megjelöléssel láttak el. Szeretnék, kéri a bizottság hozzájárulását az 
életveszélyes állapot megszüntetéséhez.  
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Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
 

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

 
41/2018.(V.23.) KVB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 

2131, Göd, Jávorka Sándor u. 18. számú ingatlan melletti közterületen 4 db akácfa 

kivágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. június 30. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

- Lakossági bejelentés alapján (2131 Göd, Pesti út 43.): 

 
Jakab Júlia: Lakossági bejelentés alapján vizsgálta meg a 2131 Göd, Pesti út 43. szám előtti 
hársfa egészségi állapotát és megállapította, hogy a fa egy része teljesen kiszáradt, ezért 
szükséges az elhalt rész eltávolítása. 
 

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

 

 

42/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 

2131 Göd, Pesti út 43. számú ingatlan melletti közterületen 1 db hársfa elszáradt részének 

kivágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. június 30. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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-  Szakály Béla kérelme (2132 Göd, Széchenyi u. 22.): 

 

Jakab Júlia: Lakos kérelmezi az ingatlanával szemben lévő oldalon található gyümölcsfa 

gallyazását, mert a fa teljesen benőtte a vezetékeket és vihar esetén elszakíthatja azokat. 

 

Szász-Vadász Endre: Ez nem az ELMŰ feladata lenne? 

 

Jakab Júlia: Jogszabály alapján önkormányzati tulajdonban van, nem az ELMŰ feladatköre. 

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

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

 

43/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 

2132 Göd, Széchenyi u. 22. számú ingatlan szembeni közterületen 1 db gyümölcsfa 

gallyazását, az elektromos ellátás folyamatos biztosítása érdekében.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. június 30. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

- Fucskó József  kérelme (2132 Göd, István utca 25.): 

 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 2 db fűzfa kivágási engedélyét, mert 

balesetveszélyesek. Az egyik fát kivágta, mindkettőre megkérte az engedélyt. Volt kint a 

helyszínen, de nem találta otthon a kérelmezőt. A bizottság tagjainak döntése hogy 

engedélyezik-e a kivágást.  

 

(Balogh György elhagyta az ülést) 
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

44/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, 

István utca 25. szám melletti 2 db fűzfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 15. 

 

- Mikesyné Bánvölgyi Ildikó kérelme (2131 Göd, József Attila u. 22.): 

 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi, a József Attila utca 20. előtti fák visszavágását, mert teljesen 

belenőttek az elektromos vezetékekbe és félti az ingatlanuk energiaellátását vihar esetén.  

 

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

 

 

45/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 

2131 Göd, József Attila u. 20. számú ingatlan előtti közterületen lévő akácfák vezetékekbe 

lógó részeinek visszavágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. június 30. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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- Balis András kérelme (2131 Göd, Rozmaring u. 5.): 

 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana fölé hajló 2 db hársfa és 1 db cseresznyefa 

ágainak az ingatlana határáig történő visszavágását. Fiatal házaspár építkezni is szeretnének. 

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

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

 

 

46/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 

2131 Göd, Rozmaring u. 5. számú ingatlan melletti közterületről 2 db hársfa és 1 db 

cseresznyefa ingatlan fölé nyúló részeinek levágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. június 30. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

 

- Oláh István kérelme (2132 Göd, Hajnal u. 35.): 

 

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi, az ingatlana előtt álló öreg fűzfa kivágási 

engedélyét, mert a csipkézőbarkó kártevő a kérelmezőnek, illetve a szomszédos ingatlanok 

tulajdonosainak gyümölcsfáit is megfertőzheti. Vállalják a fa pótlási kötelezettségét. 

 

Szász-Vadász Endre: Indokolt a fakivágása. Felkéri a tagokat a szavazásra. 
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

47/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, 

Hajnal utca 35 szám melletti 1 db fűzfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 15. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

- Barthel-Rúzsa Zsolt kérelme (2132 Göd, István utca 2/a.): 

 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a telekhatára végében lévő nyárfák kivágási engedélyét, mert 

az ingatlana felé megdőltek és a gyökereik felnyomják a kerítés alapját.  

Jakab Júlia: A kivágott nyárfákat 6 db hársfa ültetésével kívánja pótolni. Az utcában ez az 

utolsó ház, gyönyörűen karban van tartva. A kertjében lévő zöld felületek gondozása is 

példaértékű.  

 

Szekeres Máté: A képek alapján feketenyárfák? Azok nem olyan hajlékony fafajták. 

 

Jakab Júlia: A Kossuth téren voltak ilyen fák, ezért egy nagyobb vihar esetén eléggé 

megdőlnek és életveszélyessé válnak. Javasolja, hogy a biztosság tagjai támogassa a 

kérelmező kérelmét. A kivágott fákat saját költségén pótolja is.  

 

Szász-Vadász Endre: Egyetért a javaslattal.  

 

 

 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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48/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, 

István utca 2/a. szám mögötti 6 db nyárfa kivágását, 6 db hársfa pótlási kötelezettsége 

mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 15. 

 

Jakab Júlia: A 30/2018. (IV. 24.) számú KVB határozat módosítása, ahol a forrás megjelölése 

tévesen a „Környezetvédelmi feladatok 2018” volt, de erre a beruházásra a költségvetésben 

már elkülönített összeg szerepelt. 

 

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

 

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

 

49/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a Göd Város 

Önkormányzata által, a 6603 hrsz-ú ingatlanon tervezett rendelőintézet megépítéséhez 

szükséges, a kiviteli terven szereplő fák kivágásához a kiviteli terv K1-es tervlapja alapján. 

Felelős: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. július 31. 

 

Jakab Júlia: Szeretné megosztani a hírt a bizottsági tagokkal, és bízik a pozitív 

végkimenetelben. Göd Város Önkormányzata, Popele Julianna beruházási és 

városüzemeltetési osztályvezető koordinálásával pályázatot adott be a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent KEHOP-1.2.1. „Helyi 

klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 

felhívásra. A támogatás mértéke: 100%-os, rendelkezésre álló forrás: 1 590 000 000 Ft, a 

konstrukció keretében támogatott pályázatok száma várhatóan: 150 db, igényelhető 

támogatás: minimum 5 – maximum 20 millió forint a projekt megvalósítás tervezett 

időtartama: 24 hónap. 
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Jakab Júlia: Ha Göd Város Önkormányzata is nyerne a pályázaton, például legutóbbi Madarak 

és Fák Napja rendezvény is magasabb színvonalú lehetne, több programmal, illetve nagyobb 

értékű nyereményekkel is jutalmazhatnák a résztvevőket.  

 

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a tájékoztatást. 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Egyebek I. - További „Kamerával megfigyelt terült”, feliratú táblák, és hulladéklerakást 

tiltó táblák kihelyezése  

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat, hogy mondjanak Göd belterületén olyan utcákat, 

közterületeket ahol észlelték nagyobb mennyiségű illegális elhelyezett hulladék vagy 

zöldhulladék szabálytalan kihelyezését. 

 

Jakab Júlia: A Sport utca végén lévő területet a lakosság szabálytalanul zöld-

hulladéklerakónak használja. Javasolná arra a területre egy tábla kihelyezését, továbbá a 

Csempe boltnál lévő terülthez is. 

Szabó Csaba: Javasolná a Zöldhulladék lerakó mellé is egy tábla kihelyezését. 

 

Mudri József: Az alsó-gödi átjárónál lévő terület az még Gödhöz tartozik, mert ott is elég sok 

szemetet szoktak kihelyezni.  

 

Szász-Vadász Endre: Köszöni a javaslatokat. Akkor összegezve a helyszíneket: 

- Sport utca vége 

- Nemeskéri utca Csempe bolt mellletti része 

- Nevelekbe 2 db 

- Zöldhulladék lerakóhoz 1 db 

- Az alsó-gödi állomás után Dunakeszi irányába a sorompónál 

 

Szabó Árpád: Javasolná egy tábla kihelyezését a Samsung SDI Magyarország Zrt. mögött és a 

fenyves között lévő területen is sok féle szemét van kihelyezve, például: munkavédelmi sisak, 

láthatósági mellény. 
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Jakab Júlia: A Samsung SDI Magyarország Zrt. területe bővülni fog, akkor úgyis kitakarítják 

a területet. 

 

Szász-Vadász Endre: Átmeneti megoldásként addig is egy tábla oda is kihelyezhető 

visszatartó erőként. 

 

Mudri József: Ha marad tábla, támogatja a kihelyezést. 

 

Szász–Vadász Endre: Köszöni a kihelyezési javaslatokat. Örömmel látta, hogy, újra 

kihelyezésre kerültek a kutyaürülék gyűjtő szemetesek is a Sportterasznál.  

 

 

Egyebek II.- MVM – OVIT ZRT. zajvédő erdősáv telepítése 

Jakab Júlia. Az MVM-OVIT ZRT. jelezte az önkormányzat felé, hogy a megnövekedett 

rendelésállomány miatt 3 műszakos munkarendet vezetnek be az üzem területén. Ezzel 

párhuzamosan megszaporodott a lakossági zajpanaszok száma, amelyeket az üzem területéről 

kiszűrődő zajok miatt jelentettek be. Sódor Márton erdőmérnökkel történt szakmai egyeztetés 

alapján a panaszok csökkenthetőek zajvédő erdősáv telepítésével. Az MVM- OVIT ZRT-vel 

felvette a kapcsolatot, a probléma közös megoldása érdekében. Pozitív együttműködő 

visszajelzés érkezett melyben kinyilvánították, hogy vállalják az erődsáv telepítésének 

megterveztetését, és kivitelezését, amennyiben az ök. a költségek 50 %-át átvállalja.  

 

Szabó Csaba: Támogatja, hogy az MVM- OVIT ZRT. terveztesse és kiviteleztesse az 

erődsávot, mert ott nagyobb munkaerő-kapacitások állnak rendelkezésre a munkálatok 

elvégeztetésére.  

 

Jakab Júlia: Elmondja, hogy az MVM-OVIT ZRT. szintén állami cég ahol fontos szempont a 

költséghatékony tervezés és kivitelezés, ezért véleménye szerint az önkormányzatnak nem 

kerül több kiadásba, ha nem önmaga végeztei el ezt a munkát.  

 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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50/2018.(V.23.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága jegyző útján felkéri a 

környezetvédelmi előadó hogy lépjen kapcsolatba az MVM- OVIT ZRT. képviselőivel, 

annak érdekében, hogy az MVM- OVIT ZRT. védő erdősávot telepítsen a lakóterület felé 

eső oldalán 50%-os önkormányzati költségtámogatással. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Dologi kiadások 

 

Mudri József: Érdeklődne, hogy mikor lesz a legközelebbi szúnyogirtás? 

 

Jakab Júlia: Jövő héten kerül rá sor. A biológiai már volt. A Csípésszám után nézik. 

Méhészeket is kell értesíteni. Dunakeszi kistérség is szokott szervezni.  

 

Mudri József: Köszöni a tájékoztatást. 

 

Szász-Vadász Endre: Valaki szeretne még egyebek témában felszólalni? 

Szabó Árpád: Köszöni a szót. Kérdése az lenne, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő 

hullámpalát, hol lehetne leadni?  TESZ-nél nem lehetne kialakítani egy átmeneti átvevőhelyet 

erre a célra? 

 

Jakab Júlia: Nincs már sok átvevőhelye Régebben Kistarcsán volt. A telephely 

engedélyeztetés, nagyon nagy költségű. Tárolása nem mindegy, hogy milyen körülmények 

között történik. Drága az elszállítatás, nagy összegű beruházás lenne egy ilyet kialakítani. 

 

Szász- Vadász Endre: Mekkora mennyiségről lenne szó? 

 

Szabó Árpád: 2 db régi kazánház bontottak le. Ő el is szállítaná, ha tudná, hol veszik át. 

 

Mudri József: Régebben Nyergesújfalu is volt egy átvevőhely. 
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Szász-Vadász Endre: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést 
bezárja. 
 
 
 
 
 
 

 
Kmf. 

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


