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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. június 

21-i, soron következő kihelyezett ülésén, a Duna-part Nyaralóházak újonnan 
épült kerti pavilon és bográcsozó helyén. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  
                             
Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévőket. 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. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot és az 
Egyebek megtárgyalását valamint Mudri József jegyzőkönyv-hitelesítőnek választását. 
 
 
Tervezett napirendi pontok: 

 
1.) Zöldfelületi kérelmek         
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                          (ülés előtt kiosztva) 
 
2.) Egyebek  

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
 
 
1. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy ismertesse az alábbi 
napirendi pontot.  
 
Jakab Júlia: Köszöni a szót. Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket 
kivizsgálta és a helyszínen fotókat készített. 
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- Lakossági bejelentés alapján: 
 
Jakab Júlia: Lakossági bejelentés alapján történt észrevétel, hogy a 2132 Göd, Kisfaludy utcai 
orvosi rendelő és gyógyszertár előtti fákon elszáradt ágak vannak, amelyek veszélyeztetik az 
ott közlekedők épségét ezért szükséges az elhalt rész eltávolítása, kb. 6-7 darab fáról lenne 
szó. 
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 

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

51/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132, Göd, Kisfaludy utcában az orvosi rendelő és a gyógyszertár előtti fákról a száraz ágak 
levágását.  
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó  
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.  
 
 

- Szakály Béla kérelme (2132 Göd, Széchenyi u. 22.): 
 
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti eperfa kivágását, mert a fa teljesen benőtte a 
vezetékeket és vihar esetén elszakíthatja azokat, illetve a lehulló termés csúszóssá teszi az 
utcát. Ez a kérelem már szerepelt a májusi bizottsági ülésen is. Múltkor gallyazást kért a 
kérelmező, de ezt módosítaná kivágásra. 
 
Szekeres Máté: Az eperfa alakítható, metszhető nem gondolná, hogy ki kellene vágni. 
 
Szász-Vadász Endre: Egyetért azzal, hogy lehulló csúszós termés miatt nem szükséges 
kivágni a fát. Mennyi idős a fa?   
 
Jakab Júlia: A fa kb. 20 éves lehet. Véleménye szerint engedélyezni, kellene a kérelmezőnek a 
fakivágást. Fiatal házaspár, építkezni szeretne. A lehulló termés csúszóssá teszi az utat, más 
lakost is zavar, mert veszélyes.  
 
Szekeres Máté: Akkor módosításként legyen, hogy 2 db fát ültessen helyette. 
 
Szabó Árpád: Igen ezt támogatja, hogy 2 db facsemetével legyen pótolva, a kivágandó fa 
korára való tekintettel. 
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Jakab Júlia: A múltkori gallyazás is az önkormányzat költségén történt. 
 
Szász-Vadász Endre: Akkor módosítjuk a határozatot a fa kivágására, de a kérelmező saját 
költségén vágatassa ki az eperfát. 
  
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a módosított határozat megszavazására. 
 

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

52/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a 2132 Göd, 
Széchenyi u. 22. számú ingatlannal szembeni közterületen 1 db eperfa kivágásához a 
kérelmező saját költségén, mert az elektromos hálózat zavartalan működésének 
biztosításához a fa gallyazása is megfelelő megoldást nyújtana. A kivágási engedély pótlási 
kötelezettséget von maga után. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
 
 

-  Pál Árpád Károly kérelme (2132 Göd, Jácint utca 2.): 
 
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 1 db nyírfa kivágási engedélyét, 
építkezés miatt. 
 
Szász-Vadász Endre: Saját költségén? 
 
Jakab Júlia. Igen. 
 

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

53/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, 
Jácint utca 2. szám előtti 1 db nyírfa kivágását a kérelmező saját költségén, pótlási 
kötelezettség mellett. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. november 15. 
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- Kovács Jenőné kérelme (2131 Göd, Rákóczi út. 21.):   
 
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtti akácfák visszavágását, mert teljesen belenőttek az 
elektromos vezetékekbe és félti az ingatlanuk energia ellátását vihar esetén. 
 

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

54/2018.(VI.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, Rákóczi u. 21. előtti akácfák visszavágását.  
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 
 

- Kovacsik Tamás képviselő kérelemére: 
 

Jakab Júlia: A 2131 Göd, Rómaiak útján több lakó és Kovacsik Tamás képviselő kérelmezik, 
a Golf pálya felöli oldalon a sarjhajtások űrszelvényből történő visszavágását. 
 
Mudri József: Az ELMŰ nem csinálja meg? 
 
Jakab Júlia: Az ELMŰ 20 kW-os fogyasztás alatt nem vállalja a gallyazást.  
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 

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

55/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól 
2131 Göd, Rómaiak útján, a Golf pálya felöli oldalon a sarjhajtások űrszelvényből történő 
visszavágását, közlekedés biztosítása érdekében. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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- Bakos Mónika kérelme (2132 Göd, Ezerjó u. 19.): 
 
Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi az ingatlana előtt álló öreg, és már 2018. 06. 03-
án széthasadt eperfa kivágását, mert komoly balesetveszélyt jelent.  
 

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

56/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd, Ezerjó u. 19. számú ingatlan melletti közterületről 1 db eperfa kivágását.  
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 
 

- Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme alapján: 
 
Jakab Júlia: Sillóné Kőműves Mónika kérelmezi az űrszelvény gallyazását a Nádirigó utcán 
végig és a Rózsa utcában a patak parton, illetve a Rózsa utca és a Sport utca 
kereszteződésénél a villanyoszlop két oldalán lévő akácfa levágását, mert a kukásautókat 
rongálja. 
 
Rapay Tamás: Tanúsítja, hogy már biciklivel vagy motorral sem lehet elférni, kilátni. A lakók 
már próbálták saját maguk gallyazni a fát. 
 
Jakab Júlia: Csányi József képviselő kért hasonló gallyazást a Rózsa utcában lévő fára. 
 
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 

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

57/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól az 
űrszelvény gallyazását a 2132 Göd, Nádirigó utcán végig és a Rózsa utcában a patak 
parton, illetve a Rózsa utca és a Sport utca kereszteződésénél a villanyoszlop két oldalán 
lévő akácfa levágását. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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- 50/2018.(V.23.) KVB határozat módosítása 
 
Jakab Júlia: A pénzügyi osztály kérése, hogy az 50/2018. (V. 23.) számú határozat módosítás 
legyen, amelyet ki kell egészíteni azzal, hogy az önkormányzati támogatás összegéről később 
tesz javaslatot a bizottság a Képviselő-testületnek. 
 
Szász- Vadász Endre: Felkéri a tagokat a módosított határozatot elfogadására. 
 

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

58/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a jegyző útján felkéri a 
környezetvédelmi előadót, 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. Az önkormányzati támogatás 
mértékéről és annak fedezetéről a Bizottság a későbbiekben készít javaslatot a Képviselő-
testület felé. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. december 31. 
Forrás: Dologi kiadások 
 
 
Jakab Júlia: A következő 3 db előterjesztés összefügg, ezért egy határozati javaslatban kell a 
tagoknak erről szavazni, melyet az 1. számú melléklet táblázatában részletezve olvashatnak. 
 
Jakab Júlia: Az 50/2018-as határozatban foglaltaknak megfelelően felvette a kapcsolatot, az 
OVIT Zrt képviselőjével, amelynek eredményeként az OVIT Zrt. igényelte, hogy az 
önkormányzat készítesse el az „Oázis lakópark zaj- és porvédő erdősáv általános műszaki 
tartalmának elkészítése (általános leírás, térkép)” című műszaki leírást. Továbbá a „Gödi 
Homokpusztagyep” helyi jelentőségű védett természeti terület, ezért a Természetvédelmi 
törvény alapján kezelési tervet kell rá készíteni. Az utolsó az MÖTV szerint kötelező 
elkészíteni tájékoztatót Göd Város környezeti állapotának alakulásáról. A „Táji- és természeti 
értékek”, valamint „Élővilág” fejezeteinek elkészítésére adott árajánlatot Sódor Márton 
erdőmérnök – természetvédelmi ökológus 1. számú mellékletben olvasható. Ezeknek a 
munkáknak az elkészítése összesen bruttó 171 ezer Ft. Az előbb felsorolt tételeket kellene 
megszavazni a bizottságnak. 
 
Szász Vadász  Endre: Köszöni a tájékoztatást. Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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59/2018.(VI.21.) KVB határozat 

 
 Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Gyógytermészet Kft-től (Sódor Márton 
erdőmérnök) az „Oázis lakópark zaj- és porvédő erdősáv általános műszaki tartalmának 
elkészítése (általános leírás, térkép)” című műszaki leírást, a Gödi Homokpusztagyep” helyi 
jelentőségű védett természeti terület kezelési tervét, valamint Göd Város környezeti 
állapotának alakulásáról szóló tájékoztató „Táji- és természeti értékek”, valamint 
„Élővilág” fejezeteinek elkészítésését összesen bruttó 171.000 Ft-ért. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Forrás: Környezetvédelmi bizottsági keret 2018. 
 
 

- Gödi Szivárvány Bölcsőde (2131, Göd, Komlókert u. 19-21) kérelme alapján: 

 
Jakab Júlia: Erdélyiné Nagy Ildikó bölcsődevezető-helyettes kérelmezi 2 db, a bölcsőde 
épület tetejének épségét veszélyeztető hársfa gallyazását.  
 
 

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

60/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
Gödi Szivárvány Bölcsőde 2131, Göd, Komlókert u. 19-21 kérelmezi bölcsőde épület 
tetejének épségét veszélyeztető, 2 db hársfa gallyazását. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 
 
 

- Balogh Károlyné kérelme (2132 Göd, Kacsóh Pongrác u. 60.): 
 
Jakab Júlia: A lakos kéri a ház melletti 2 db fa visszavágását, mert a tetőt és a villamos 
vezetéket veszélyeztetik. 
 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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61/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 
2132 Göd, Kacsóh Pongrác u. 60. szám melletti 2 db fa visszavágását oly mértékben, hogy 
azok se a háztetőhöz, se az elektromos vezetékekhez ne érhessenek. 
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 
 
 

 
2. napirendi pont: Egyebek 
 
Szász- Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy ismertesse a 
napirendi pontot.  
 
Jakab Júlia: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az európai uniós 
"DANUBEparksCONNECTED" című INTERREG pályázat támogatásával önkéntes 
szemétszedő akciót szervez Gödön, a Homok-szigeten. Az esemény időpontja: 2018. június 
30. szombat, reggel 9:00 óra. Az esemény szerves részét képezi annak a nemzetközi 
sorozatnak, melynek keretében a pályázat résztvevői a Duna teljes hosszában, a forrásvidéktől 
a deltáig, több mint egy tucat helyszínen a helybeliek aktív közreműködésével tisztítanak meg 
egy-egy értékes dunai természetvédelmi területet.  
 
Szász- Vadász Endre: A helyszínt a DINPI választotta ki? 
 
Jakab Júlia: Igen, így érkezett az önkormányzathoz a felhívás.  
 
Szász- Vadász Endre: A lakosság honnan fog erről értesülni? 
 
Jakab Júlia: A város honlapjáról, különböző gödi lakosoknak szóló facebook-os oldalakról 
(Gödiek csoportja, Neveleki szomszédok csoportja stb.)  
 
Szász- Vadász Endre. Megkéri a tagokat, hogy próbáljanak részt venni a rendezvényen.  
 
Jakab Júlia: Megszervezni nem az önkormányzat feladata, csak arra kérte a DINPI az 
önkormányzatot, hogy támogassa az akciót az illegális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási 
költségének vállalásával.   
 
Szász- Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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62/2018.(VI.21.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
közszolgáltatótól a 2018. június 30-án a gödi Homokszigeten összegyűjtött illegális hulladék 
elszállítását és ártalmatlanítását..  
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 
Határidő: 2018. július 31. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
 
 
 
 
 
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 
 
 


