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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. szeptember 

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

 

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  

                             

Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévő tagokat és a megjelent vendégeket. Szekeres Máté tag 

jelezte távolmaradását. Szabó Csaba tag jelezte, hogy később érkezik. Megállapítja a 

határozatképességet. Felkéri a bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontoknál 

tárgyalni szeretnének még valamit. 

 

Jakab Júlia: A már meglévő Egyebek napirendi pontok mellett a Göd, Jókai Mór utcai macskakolónia 

a Gödi Civil Állatvédők projektajánlatát szeretné elfogadtatni a Környezetvédelmi Bizottsággal, ha 

lehetne először tárgyalva, hogy a megjelent Gödi Civil Állatvédők tagjainak ne kelljen sokat 

várakozniuk, amíg sorra kerülnek. 

 

Szász- Vadász Endre: Elfogadja a javaslatot és felkéri a biztosság tagjait, hogy szavazzák meg a 

napirendi pontok módosított sorrendjét. 

 

A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot és az Egyebek 

napirendi pontok módosított sorrendjének megtárgyalását.  

 

Tervezett napirendi pontok: 

1.) Egyebek                         

- I. Göd, Jókai Mór utcai macskakolónia - Gödi Civil Állatvédők projektajánlatának 

tárgyalása  

Előterjesztő: Gödi Civil Állatvédők képviseletében, Grabow Nikolett tag, Jakab Júlia 

környezetvédelmi előadó       

               (ülés előtt kiosztva) 

 - II. A Közterület-felügyelet 2018. évi I. félévi tevékenységének beszámolója 

    Előterjesztő: Vizler Anita Közterület-felügyelet vezetője, dr. Nagy Atilla aljegyző 

                         (előterjesztés előre e-mailben kiküldve) 

 

 2.) Zöldfelületi kérelmek         

     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                                (ülés előtt kiosztva) 
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 3.) Egyebek  

 - III. Komposztálókeretek beszerzése  

          Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                         (ülés előtt kiosztva)  

  

- IV. Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hulladékgyűjtési 

akciójának támogatása 

 Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző                      (előterjesztés szóban)      

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1.Egyebek: I. Göd, Jókai Mór utcai macskakolónia - Gödi Civil Állatvédők projektajánlatának 

tárgyalása 

 

Szász-Vadász Endre: Akkor a módosításnak megfelelően kezdjük a mai bizottsági ülést a Göd, Jókai 

Mór utcai macskakolónia projektjének tárgyalásával. Köszönetet mond a Gödi Civil Állatvédők 

tagjainak, hogy szabadidejüket feláldozva, ilyen fontos lakosságot is érintő állatvédő tevékenységet 

folytatnak. Felkéri a Gödi Civil Állatvédők képviselőjét, hogy mutassa be a bizottságnak az 

előterjesztésüket. 

 

Grabow Nikolett (Gödi Civil Állatvédők szóvivője): Köszöni a szót. Továbbá köszöni a lehetőséget a 

Környezetvédelmi Bizottságnak, és Jakab Júlia környezetvédelmi előadónak a közreműködést, hogy 

lehetőséget kaphattak, a lakosságot is érintő, Jókai Mór utcai macskakolónia ügyében, és ügyének 

kezelésben. Amit kiosztottak abban benne van minden részletesen leírva, de kb. 8 percben szeretné 

szóban is összefoglalni a leírtakat és elmesélni az előtörténetet is, hogy mindenki számára világos 

legyen. Nagyon szívesen válaszol bármilyen kérdésre is a témával kapcsolatban. Nem tudják a pontos 

létszámot, mert a macskák mindig vándorolnak nehéz őket befogni, de körülbelül egy 30 db 

ellenőrizetlen cicáról van szó, nem tudják pontosan hány ivaros vagy ivartalan, nőstény vagy hím van 

és mennyire fertőzöttek. Nem ez az első ilyen macskamentésük de ez a létszám és kezelésük túlmutat a 

Gödi Civil Állatvédőkön, ezért kérték az önkormányzat segítségét az ügyben. A kiosztott 

projectajánlatban tartalom alapján van: az állapotfelmérés, feladat-és költségmegosztás, állatorvosi 

ellátási díjak, 2 db ellátási csomag (alap vagy extra) illetve a tagok elérhetőségéről lehet olvasni.  A 2 

fajta csomag közül ők az alapcsomagot javasolnák. Az állapotfelmérésnél az olvasottak mellett 

kiegészítené, hogy a múlt héten sikerült szúrópróba alapján be fogniuk és megfigyelés alatt tartaniuk 2 

db más korú és nemű példányt. Az ivartalanításnál akció keretében is más az összeg a nőstény (8 ezer 

Ft) és a hím (5 ezer Ft) nemű egyedeknél. A nősténynél több a lábadozási idő. Ivartalanítani csak 6 

hónap feletti cicákat lehet, mert 1 éves kor alatt kifejletlen az immunrendszerük bármilyen fertőzést 

elkapatnak a beavatkozás során.  
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Grabow Nikolett (Gödi Civil Állatvédők szóvivője): Ez más az utógondozás témája is, hogy helyet 

kell biztosítani a lábadozára, amit sajnos a tagok nem tudnak már megoldani pláne ennyi macska 

esetében. Már többször is segítségükre volt a Belvet Állatorvosi rendelő, ahol speciális módszerrel 

(lézeres technika) tudják megoldani az ivartalanítást rövidebb a gyógyulási idő. A varratok 

felszívódnak, és nem kell újra befogni a macskákat és elvinni újra az állatorvoshoz. Számlázás 

átutalással történne, és ebben kérnék az önkormányzat segítségét, hogy ezt a kezelési összeget és az 

utógondozást támogassák. A 2 db vizsgált példányról megkapták az eredményeket, szerencsére nem 

fertőzőek, nem leukozisosak csak alultápláltak, macskanáthásak, bolhásak, és rühösek, de ezt egyszerű 

kezelni, de helyet kell nekik biztosítani és a kezelés alatt táplálni szükséges őket, ez a folyamata olyan 

kb. 10 nap még kigyógyulnak. A legtöbb cicának már sikerült felelős gazdit találni így a további 

oltások, és egyebek költségét majd a megkötött szerződéssel együtt az állat új gazdijának kell 

elvégeztetnie, továbbá a 6 hónapnál fiatalabb állatoknál az örökbefogadási szerződés feltétele az 

ivartalanítás is. Ha sikerül az említett és a projektben szereplő dolgokat megvalósítania, akkor kb. 2 

hónap alatt, helyreállhat a helyzet  a macskakolónia ügyében, de minél előbb kell dönteni.  

 

Szász-Vadász Endre: Megköszöni a részletes tájékoztatást az ügyben.  Kérdése az lenne, hogy ha az 

önkormányzat állná a kezelés számláit milyen számára kell kiállítani és utalni az összeget? 

 

(Szabó Csaba megérkezett) 

 

Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Meghitelezik nekik a kezelés összegét a számlákat, kiállítják, és 

átutalás alapján tudják, majd rendezi az adott kezelési összeget. Számlát kérnek a patikától, ahol 

veszik a gyógyszereket, szemcseppeket az állatok részére, az állatorvosi rendelőnek van állatpatika 

része is.  

 

Jakab Júlia: Köszöni a részletes beszámolót, és állapotleírást. Ő is az alapcsomag elvégzését 

támogatná a macskakolónián. Szűkös a KVB keret, ha nincs betervezve, de így csak saját keretéből 

tudja állni a kezelések összegét a bizottság. Akkor erről írunk is egy határozati javaslatot, amit a 

bizottság tagjai között szavazásra kell bocsátani.  

 

Mudri József: Nem érti, hogyan tudtak így elszaporodni a macskák, a gazdájuk nem figyelt rájuk? 

  

Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Ahol az állatok élnek ott elhanyagolt az udvar, családi ház, 

burjánzó növények, a sok macska számukra is ijesztő volt az első alkalomkor mikor felfedezték a 

kolóniát.  

 

Mudri József: Az ott lakóval, tulajdonossal találkoztak már? 
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Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Eddig még sosem. Mások elmondás alapján, az ott lakó illető 

pszichés betegségben szenved.  

 

Szász- Vadász Endre: A közterület-felügyelt emberei tudtak-e erről és mit tettek ez ügyben? 

 

Vizler Anita (Közterület-felügyelet vezetője): Igen értesültek az esetről. A közterület-felügyeletes 

kollégának nincs semmi joga intézkedni, mert magánterületen van, nem közterületen. 

 

Jakab Júlia: Az így van meg sajnos a macskáknál, nem tudjuk rábizonyítani ki a tulajdonos, mint egy 

kutya esetében. Ha a lakos nem teszi meg az ivartalanítást, nem tudjuk őt erre kötelezni. Ilyenkor a 

lakos állatbarát szempontot vesz figyelembe a túlszaporodás esetében. Jogilag sajnos nem kötelezhető 

a lakos erre.  

 

dr. Nagy Atilla (aljegyző): A kialakult helyzetet elmondták, és segítséget kérnek a hatóságtól, jelen 

esetben az önkormányzattól. Ha végeztek mindennel kezeléssel és utógondozással, akkor a macskák 

visszakerülnek az élőhelyükre a kicsi cicák felnőnek és ivarképessé válnak és újra túlszaporodhatnak.  

 

Pákh Krisztina (GCV tag): A kérdésre válaszolva szeretné elmondani, hogy a kis cicák nagy részének 

van már gazdi jelöltje. A megfelelő időszakot kell csak kivárni és örökbefogadási szerződéssel mely 

tartalmazza, hogy a gazdi kötelessége ivartalanítani a macskát, egy fontos szempontja a szerződésnek, 

az újabb kényes helyzet elkerülésére.  További terveik között szerepe után követni a kolónia sorsát, 

mivel ez egy több éves folyamat. 

 

Dr. Nagy Atilla (aljegyző): Rendben köszöni a választ. Kérdése az lenne, hogy a pénzügyi részt a 

tagok közül ki fogja intézni, szervezni, kapcsolatot tartani az önkormányzattal. Választottak már erre 

valakit? 

 

Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Még nem de akkor vállalja ezt a feladatot. Fotókkal dokumentál, 

gyűjti  a számlákat és egyéb ezzel kapcsolatos teendőket intézni fogja. Ivartalanított cicánál be van, 

vágna a füle, ezzel jelzik az állatorvosi kezelésnél, hogy már ivartalanították az egyedet.  

 

Dr. Nagy Attila (aljegyző) Furcsa ez a lyukasztásos megjelölő módszer, de biztos célravezető így a 

nyilvántartásban is. 

 

Szász-Vadász Endre: Ha a tulajdonos nem járul hozzá ezekhez  a beavatkozásokba. Nem veszélyeztető 

tény egy pereskedés kialakulása?  

 



 5 

Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Nem mivel közterületen van, nincs benne chip, kóbor állatnak 

tekinthető a törvény alapján.  

 

Cseh Georgina (GCV tagok kísérője): Az állattartási törvényben benne van ez, így kóbor állat, ha az 

utcán van jogilag. 

 

Ács Enikő (GCV tag). A füllyukasztás nem veszélyes vagy fájdalmas az állatnak mivel egy 

lyukasztóeszközzel történik meg sem érzi a macska.  

 

Pákh Krisztina (GCV tag): Minél hamarabb szükséges a döntés és el kell kezdeni az ivartalanítást, 

mert újabb ilyen időszak következik és tavaszra megduplázódhat a létszám, ha most nem lesz 

közbelépve az ügyben.  

 

Szász-Vadász Endre: Rendben. Más helyen is felfedeztek ilyen elszaporodott macskalétszámot? 

 

Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Van még más utcában is túlszaporodás, például Fenyves utcában, 

Kálmán utcában és Árpád utcában is voltak fertőzött macskák, de ilyen rossz helyzet a Jókai Mór 

utcában alakult ki.  

 

Cseh Georgina és Pákh Krisztina (GCV tagok): Sok macskát fogadtak már be a jelen lévő tagok is, de 

már nem győzik hellyel és pénzzel sem.  

 

Grabow Nikolett (GCV szóvivője): Ha több kérdés nincs, akkor kérnének egy kapcsolattartót az 

önkormányzat részéről, Göd Város Önkormányzata és a Gödi Civil Állatvédők között. 

 

Szász-Vadász Endre: Rendben. Az önkormányzati kapcsolattartó legyen, Jakab Júlia 

környezetvédelmi előadót. Még egyszer megköszöni a tagok nevében is a Gödi Civil Állatvédők 

munkáját.  Felkéri a tagokat a szavazásra.  

 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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63/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a Göd Jókai Mór utcai 

macskakolónia környezetet veszélyeztető egészségügyi állapotának megszűntetését, ennek érdekében 

saját keretéből 180 ezer Ft-ot különít el a Vidéki Ház Bt. és további számlák esetén a BELVET 

Állatorvosi rendelő számlájának kiegyenlítésére. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 14. 

Forrás: Környezetvédelmi Bizottság saját kerete 2018. 

 

(Gödi Civil Állatvédők tagjai elhagyják a bizottsági ülést.) 

 

1. Egyebek:  II. A Közterület-felügyelet 2018. évi I. félévi tevékenységének beszámolója 

 

Szász-Vadász Endre: A következő Egyebek napirendi pontként tárgyalt előterjesztés a Közterület-

felügyelet 2018. évi I. félévi tevékenységének beszámolója, amit már olvashattak a tagok. Felkéri 

Vizler Anitát a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy beszéljen a beszámolóról. 

 

Vizler Anita (Közterület-felügyet vezetője): Megköszöni a szót. Nem szeretné húzni a tagok idejét, 

minden intézkedés le van írva így inkább a feltett kérdésekre válaszolna. 

 

dr. Nagy Atilla (aljegyző): Egyetért a vezetővel kérdésekre ő is válaszol ha szükséges.  

 

Zombory László (szakértő): Szeretné tudni, hogy található és hogy lehet hozzájutni a lakosságnak akár 

nyilvánossá tenni a szabálysértéseket, szabályszegéseket, mert olvasta, hogy voltak és összegben fel 

lett tűntetve de egyéb adat nincs róla.  

 

Vizler Anita (Közterület-felügyet vezetője): Személyes adatokat tartalmaznak az adott információk, 

ezért nem lehet nyilvánosan megtekinteni és közzé tenni sem, személyiségi jogokat sért. Ha szükséges 

megmutatja, hogy hol van felvezetve, dokumentálva, de nem lehet közérdekűnek tekintetni és 

megosztani sem.  

 

dr. Nagy Attila (aljegyző): Ezek egyedi hatósági ügyek maximum zárt ülésre lehetne behozni, de  erről 

készült kimutatást nem lehet elvinni a biztossági ülésről és jegyzetelni, sem lehet belőlük, így közzé 

sem tekinthető adatoknak minősülnek jogi értelemben.  
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Vizler Anita (Közterület-felügyet vezetője): Szabályszegés vagy szabálysértés nem mindegy. Nem 

kirvó esetek ezek. Egyszer figyelmeztetünk, aztán büntetünk a felső vezetőség kérésre volt így 

például, valaki szabálytalanul, parkol, vagy csak tilosban parkol, ha megint akkor csekket kap, 

kollégák figyelmeztetik szóban vagy írásban, de az még nem büntetés. Többszöri alkalom már annak 

számít, 85 esetben volt figyelmeztetés, 15 esetben bírság.  

 

Zombory László (szakértő): Mi történik akkor a közterület-felügyet embereinek munkaidőn túli 

levegőszennyezést vagy avarégetést, szeretnének a lakosok bejelenteni?  Továbbá a hétvégi zajos 

munkavégzéseket az állampolgárok ezt nem tudják segítség nélkül megoldani. Kit értesíthetnek ilyen 

esetekben? 

 

Dr. Nagy Attila (aljegyző): Igen ezek olyan témák amit nehéz kezelni vagy igazságosan megítélni 

ellenőrizni illetve ezen szabályok megsértését jogszerűen kezelni. A közterület-felügyelet 3 fős 

emberrel kevés ehhez, segítség szükséges. Nyáron belső átszervezéssel lehet megoldani, túlórázás, 

csúsztatás, stb. de segítség akkor is szükséges hozzá.  

 

Szabó Csaba: A Gödi Polgárőrség embereivel, ezzel kapcsolatban volt egyeztetés, hogy be fognak 

segíteni a közteresek munkájába.  

 

Zombory László (szakértő): Az is érdekelné, hogy olyan helyre, mint például a Duna-part egyes részei 

kutyát bevinni tilos, mégis ott zavarják a lakosokat. Egy közterület-felügyelőt sem látott sosem 

intézkedni, hol voltak akkor?  

 

Mudri József: Nem lehetnek ott mindig mindenhol. Tényleg nincsenek annyian, egyéb feladatuk is 

van. 

 

Vizler Anita (Közterület-felügyet vezetője): Bevált munkatervet követve szoktak felválta 

járószolgálatot végezni. Voltak kutyás figyelmeztetések, Excel táblázat is van róla vezetve, ezt is meg 

tudja mutatni.  

 

Szász- Vadász Endre: Köszönjük a beszámolót és a kérdéseket.   

 

(Vizler Anita és dr. Nagy Atilla hagyják a bizottsági ülést) 

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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64/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja elfogadásra Göd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Göd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 

2018. évi I. félévi beszámolóját. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: Azonnal 

 

2. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 

 

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

fotókat készített. 

 

- Bejelentés alapján: 

Jakab Júlia: A Béke u. 50. számhoz közel a Radnóti Miklós és a Jókai Mór utcák között 2 lámpát 

benőttek az alatta lévő fák ezért szükséges a levágásuk.   

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

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

 

65/2018.(IX.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, Béke u. 50. számhoz közel a Radnóti Miklós és a Jókai Mór utcák között 2 db közvilágítást, 

szolgáló lámpatestet eltakaró ágak levágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. október 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

 

-  Györök János kérelme (2131 Göd, Jegenye utca 29): 

Jakab Júlia: Régen épült ház, új tulajdonos a ház mögötti terület önkormányzati tulajdonban van, a 

borostyánnal benőtt fa veszélyes az ingatlanra. Ebből az okból a lakos kérelmezi a telke mögött a 

dunai oldalon található félig kidőlt fa kivágási engedélyét, mert az ingatlanát veszélyezteti. 
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Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

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

 

66/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a 2131 Göd, Jegenye utca 

29. számú telek mögött a dunai oldalon található félig kidőlt fa kivágásához a kérelmező saját 

költségén, mert az elektromos hálózat zavartalan működésének biztosításához a fa gallyazása is 

megfelelő megoldást nyújtana. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 30. 

 

 

- Pölczman Ákos kérelme (2131 Göd, Hóvirág u. 3.): 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 1 db szederfa kivágási engedélyét, mert évek óta 

az ő családja vágatja vissza. A fa tönkretette a térköves járdát, és minden évben belenő az elektromos 

vezetékbe, kisebb növésű fával pótolnák. 

 

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

 

67/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Hóvirág utca 

3. szám előtti 1 db szederfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 30. 

 

 

- Jabronka Roland kérelme (2131 Göd, IV. Körforgalmi út 10.): 

Jakab Júlia: A lakos adott be kérelmet, de nem várta meg a döntés előre kivágatta a fát, de mivel adott 

be kérelmet behozta a bizottság elé tárgyalni. A lakos kérelmezte a háza előtt álló elöregedett hársfa 

kivágási engedélyét, mert a fáról karvastagságú ágak hullanak le, amelyek veszélyeztetik az ingatlanját 

és családját. Mivel már előre kivágatta a fát, javasolja, hogy előnevelt csemetével pótolja a kérelmező. 

 

Szabó Csaba: Akkor szankcionálás szükséges mindenképpen.  
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Jakab Júlia: Igen ezt kelen megbeszélni mennyi facsemetével kell pótolnia a kivágott fát. 

 

Szász-Vadász Endre: Kérdés a tagok felé az lenne mennyi facsemete, és milyen méretűek legyenek. 

 

Jakab Júlia: Egy a rész egy zsákutca mellette más egyből egy másik ingatlan van, jól meg kel gondolni 

mennyivel pótolja.  

 

Szabó Árpád: Csak azt nem éri, hogy minek vette a fáradságot, hogy ezt leírta, de már nem várta, meg 

amíg engedélyezik a kérelmét. 

 

Szabó Csaba: Ez szabálysértésnek számít akkor a Vizler Anita a közterület-felügyelettel, vizsgálja ki, 

és pénzbüntetést szabjanak ki rá. 

 

Jakab Júlia: Erre nincs hatáskörük a közterület-felügyelet kollégáinak, ezért a Környezetvédelmi 

Bizottság tagjai dönthetnek ebben a témában.  

 

Szász-Vadász Endre: Akkor mi lenne a javaslat? 

 

Jakab Júlia: Javasolja 3 db 10 x 12-es körméretű facsemetét, ültessen a lakos saját költségén.  

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

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

 

 

68/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, IV. 

Körforgalmi út 10 szám előtti 1 db hársfa kivágását, 3 db 10 x 12-es körméretű előnevelt facsemetét 

pótlási kötelezettsége mellett.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 30. 
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- Kovács-Dobák Judit kérelme alapján: 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi, hogy a Pázmány Péter utcai temetőben a családtagjai sírja közelében 

nőtt diófa kivágását, amely befeketíti a sírokat és a gondozásukat is nagyban, megnehezíti. 

 

Szász-Vadász Endre: Eddig nem zavarta őket az a fa már legalább 20 évesnek tűnik a kép alapján, 

nem egy kis csemetéről van szó. 

 

Jakab Júlia: Valószínűleg de igen, csak most lett nekik elég a sok fölösleges sírtakarítási munkából, 

amit a diófa okoz nekik, ezt meg lehet érteni. Egy diófa nem is való temetőbe valószínűleg egy kis 

sarjból alakult ki és az évek során megnőtt, mert a diófa elég masszív és jól alkalmazkodik a 

környezethez. Javasolná a diófa kivágását. 

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

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

 

69/2018.(IX.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, Pázmány Péter utcai temetőben sarjként nőtt diófa kivágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. október 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

 

- Gulybán Andrea kérelme (2131 Göd, Rezeda u. 12.): 

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi az ingatlan hátsó telekhatára mögött elhelyezkedő 

akácerdő ritkítását a szükséges mértékben, mert sok zöldhulladékot termel és véleménye szerint az ő 

és a szomszédos ingatlan elektromos ellátását is veszélyezteti. Dávid Gyula ezt egy fél órás munkával 

megoldja. 

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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70/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótót a 2131 

Göd, Rezeda u. 12. szám alatti ingatlan hátsó telekhatára mögött elhelyezkedő akácos ingatlan fölé 

nyúló ágainak visszavágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. október 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

-  Borbáth Csaba kérelme (2132 Göd, Pannónia utca 5/1.): 

 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló fűzfa gallyazását, mert az benőtte a közvilágítást. 

 

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

 

71/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a 

környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 

Göd, Pannónia utca 5/1. szám előtt álló fűzfa gallyazását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. október 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 

-     Danyi Béláné kérelme (2131  Göd, Jegenye u. 22.): 

Jakab Júlia: A lakos véleménye szerint, a Köztársaság utcán lévő hársfák szélben veszélyeztetik a 

lakását, ezért kéri kivágásukat vagy visszavágásukat. A képen látható, hogy a fák egészségesek, 

szakmailag ne tud rájuk olyat mondani, ami arra az ad okot, hogy ki kellene vágni a fákat, gondozni 

kell de, az a lakos feladta. Ezért is javasolja a kivágás elutasítását, amit le is írt a határozati 

javaslatban.   
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Szász-Vadász Endre: Egyetért, és felkéri a tagokat a szavazásra. 

 

 

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

 

 

72/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Danyi Béláné 2131 Göd, 

Jegenye u. 22. szám alatti lakos kérelmét a Köztársaság hársfák kivágásával és gallyazásával 

kapcsolatban, mivel a fák nem életveszélyesek és az utcafronton lévő fák gondozása a jogi 

szabályozás szerint a mindenkori ingatlantulajdonos feladata. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB 

Határidő: Azonnal 

 

 

- Pintér Anita kérelme (2131  Göd Jázmin u. 10.): 

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtt álló három fa közül a középső kivágási engedélyét, 

egyrészt mivel a területrendező azt mondta, el van fehéredve a fa alsó része, és már a hangyák járják, 

ez mutatja, hogy előbb utóbb ki kellene vágni (a másik két fa, ami az utcafront két szélén helyezkedik 

el, azoknak ép a törzse.). Másrészt pedig a ház felújítása és bővítése folyamatban van, és a 

munkavégzés szempontjából is útban van. 

 

 

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

 

73/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Jázmin utca 

10. szám előtti 1 db fa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 30. 
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3. Egyebek:  

 

Egyebek III. - Komposztálókeretek beszerzése 

 

Szász-Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadó, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Jakab Júlia: Köszöni a szót. A környezetvédelmi Bizottság és Göd Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete is kifejezte azt a szándékát, hogy a gödi lakosság körében népszerűsíteni kívánja a kiskerti 

komposztálást és ennek érdekében lépéseket is kíván tenni.  Ezen felül Markó József polgármester 

javaslata alapján, az előterjesztésben szereplő darabszámot növelnénk 30 darabról 50 darabra így 

árban is növekszik a komposztkertetek összege. A tavalyi évhez hasonlóan gyártó céget nem sikerült 

találni, aki kedvező feltételekkel vállalta volna a keretek gyártását. Ezért a kereskedelmi forgalomban 

kapható komposztkeretek közül a BAUHAUS áruház kínált legkedvezőbb ár/érték arányú 

komposztkeretet. 

 

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

 

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

 

74/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a jegyző útján felkéri a 

környezetvédelmi előadót a BAUHAUS áruháztól 50 db (100x100x70) komposztkeret 249.500 Ft-ért 

való megrendelésének és a lakosság felé 50 %-os kedvezménnyel történő árusításának 

lebonyolítására. 

Szász-Vadász Endre: KVB elnök 

Határidő: 2018.október 15. 

Forrás: Környezetvédelmi Bizottsági keret 2018. 
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Egyebek IV. - Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hulladékgyűjtési 

akciójának támogatása   

 

Szász- Vadász Endre: Felkéri Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, hogy az alábbi 

előterjesztést.  

 

Jakab Júlia: Köszöni a szót. Az előterjesztés lényeg az lenne, hogy a Gödi Németh László 

általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola után a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelű 

Általános Iskola is szeretne ökoiskolávvá válni. Ennek a kezdeményezésnek a kapcsán kijelölt 

osztályok 10 hónapon keresztül szeretnének szemetet gyűjteni, és szemeteszsákot kellene 

biztosítani számukra, kesztyű még maradtak a múltkori szemétszedési akcióból azt 

felajánlanánk az iskola részére. A szemeteszsákok ára körülbelül 11. 400 Ft összegre jönne ki 

melyet a bizottság a saját keretösszegéből, állna az iskola részére. Jó ötletnek tartja a 

kezdeményezést, és ez a környezettudatos nevelésre is segíti a gyerekek nevelését, jó példát 

mutatva. Javasolja a bizottságnak, hogy támogassák a hulladékgyűjtési akciót.  

 

Zombory László (szakértő): A témához kapcsolódóan megemlítené, hogy van Gödön 

környezetvédelmi csoport ahol több témában, tájékozódhatnak a gödi lakosok többek között 

az avarégetés, és levegőszennyezés témában. Ezek voltak a bizottságok előtt is témák, mely a 

lakosság figyelmét felhívják a különféle környezetszennyezésre, és utat mutatnak, hogy 

hogyan tehetnék jobbá lakókörnyezetüket. A tiszta levegőt Gödön facebook csoport többek 

között ilyen és hasonló témákkal foglalkozik, melyek témáit és a csoportba ír cikkeket a Gödi 

Körkép elkezdte leközölni a lakosság részére. Olyan lakosok számára is aki nem rendelkeznek 

internet hozzáféréssel, de a helyi sajtóból tudnak tájékozódni arról, hogy hogyan óvhatják 

környezetüket ha erre lenne igényük. Írt is erről egy átfogó, elemző tanulmányt, amit Simon 

Tamás alpolgármester, Markó József polgármester és Jakab Júlia környezetvédelmi előadó is 

olvashatott. Igaz a lakosság felé még nem lett közölve ez a tanulmány, de reméli hamarosan 

minden lakos átfogó tájékoztatást, kap ez által a levegőszennyezési és avarégetési témában, 

ami ő írt.  

 

Jakab Júlia: Igen tudja, melyik tanulmányról van szó. Szász-Vadász Endre KVB elnök is 

olvasta, és a tagoknak is továbbítani fogják. 
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 Jakab Júlia: Előterjesztették a KT felé, de egyelőre nem kerül napirendi pontra, de ha a 

Képviselő-testület is tárgyalja, akkor a Környezetvédelmi Bizottság is fogja, és eljut a 

lakosság felé valamilyen hírcsatorna által. Visszatérne az említett előterjesztésre, amit meg 

kellene szavazni a tagoknak. 

 

Szász-Vadász Endre: Megköszöni Zombory Lászlónak az észrevételét. Megígéri, hogy a 

tanulmánnyal későbbiekben fog még foglalkozni témaként a Környezetvédelmi Bizottság is.  

 

Felkéri a tagokat a hulladékgyűjtési akció támogatására és annak megszavazására. 

 

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

 

75/2018.(IX.24.) KVB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága megbízza a környezetvédelmi 

előadót, hogy 400 db szemeteszsákot vásároljon maximum 15 ezer Ft értékben Huzella 

Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szemétszedési akciójához.   

Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

Határidő: 2018. november 14. 

Forrás: Környezetvédelmi bizottsági keret 2018. 

 

 

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 

 

 


