JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2018. október
17-i, soron következő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint
Szász-Vadász Endre: Köszönti a jelen lévő tagokat. Külön köszönti, Kovacsik Tamást, Göd
Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottságának elnökét, képviselőt. Mudri József
biztossági tag lemondott képviselőségéről, továbbiakban már nem lesz a Környezetvédelmi
Bizottság tagja, de helyette jön új tag. Erről még nincsenek pontos információi ki lesz.
Szekeres Máté tag jelezte, hogy késni fog. Megállapítja a határozatképességet. Felkéri a
bizottság tagjait, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontoknál tárgyalni szeretnének még
valamit.
A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
az Egyebek megtárgyalását.

Tervezett napirendi pontok:
1.) A Feneketlen–tó rekultivációs tervezési koncepciójának elfogadása
(előterjesztés ülés előtt kioszva)
2.) Nevelek településrész kútfúrási igényének engedélyezése közterületi fásítás céljából
(előterjesztés szóban)
3.) Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző
(előterjesztés ülés előtt kiosztva)
4.) Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: A Feneketlen–tó rekultivációs tervezési koncepciójának elfogadása
Szász-Vadász Endre: Felkéri Mák Esztert, aki Göd Város Önkormányzata Beruházási-és
Városüzemeltetési osztályánál dolgozik, és részt vesz az említett projektben, ismertesse az
előterjesztést.

Mák Eszter: Köszöni a szót. Göd Város Önkormányzata tervezési szerződést kötött
LAWAND Kft.-vel a Feneketlen tó tervezési feladataira, valamint a Petőfi utcai csapadékvíz
levezetésének megtervezésére. A tervezési szerződés az alábbi engedélyek megszerzéséről
szól:
-

Feneketlen-tó üzemeltetési engedélyének megszerzése
Feneketlen-tó kotrásának engedélyeztetése, Huzella-kertben történő iszaplerakással,
ELTE tulajdonosi hozzájárulásával.
Feneketlen-tó vízutánpótlásának tervezése a Huzella-kertből (Huzella tavak többlet
vize) ELTE tulajdonosi hozzájárulásával.
Petőfi utca csapadékvizeinek károkozás nélküli levezetése a Huzella-kert területén
(szikkasztó építése túlfolyóval) ELTE tulajdonosi hozzájárulásával.

A tervezési feladatok célja a Feneketlen-tó eutrofizált állapotának megszüntetése és olyan
állapot kialakítása, mely hosszútávon biztosítja a jó minőséget. A kotrási részfeladat tervezése
során kérdésként merült fel a tervező részéről, hogy a Feneketlen-tóban lévő, 18 éve létesített
sziget elbontásra kerüljön-e. A tó kialakulásakor - lévén bánya gödör-, nem volt természetes
sziget a tóban. 18 évvel ezelőtt a tó rekultivációjakor a kitermelt és víztelenített iszap magas
elszállítási költsége miatt az a döntés született, hogy a tó közepén létesítsenek belőle egy
szigetet, melyre kis hídon lehetett volna átmenni, és ott vízi-színpad létesülhetett volna.
Az anyagi források hiánya ezeket, a terveket megakadályozta, mára a sziget elhanyagolt, egy
része visszamosódott a tóba további iszappal terhelve azt. A jelenlegi tervezés az első lépése a
jövőbeli rehabilitációnak, így most kell eldönteni, milyen látványt és funkciót fog a tó ellátni
a későbbiekben. A tervező a kotrási terv készítésekor két koncepciót vázolt fel, kérem a
Bizottság döntését a további tervezési irány meghatározásához:

-

1.változat: A tóban megmarad a meglévő sziget, terelő földgát létesül. Az

iszapvíztelenítő teret a tómederben meglévő sekély vizű földgát helyén tervezik kialakítani. A
területen a korábbi iszapkotrásból kitermelt iszapból egy sekély vizű rész van kiépítve.
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Mák Eszter: Ezt az iszapréteget folyamatos kitermelés-feltöltés alkalmazásával alacsony
szervesanyag tartalmú, állékony anyagra cserélik, és a két oldalán a vízszint fölé nyúló
cölöpsorral látják el. Ez a rész lesz a szikkasztó terület, melyet geotextíliával bélelnek ki,
hogy a kitermelt vizes iszap vize visszacsurogjon a tóba. Több szakaszban kotorják meg
hidromechanizációs kotróval a tavat, időt hagyva az iszap szikkadására. A víztelenített iszap a
Huzella-kert erre a célra kijelölt területén lesz elhelyezve. A kotrás befejezésével a geotextília
is eltávolításra kerül, a cölöpsor vízszintig vissza lesz vágva. Ezáltal egy földnyelv alakul ki a
szigetig, mely a szigetre bejárást biztosít és a Huzella-kert felől érkező vizeket körbe irányítja
a tóban, biztosítva a vízcserét.

- 2 .változat: Kotrás a sziget elbontásával és a szikkasztótér visszaszedésével: Az
iszapvíztelenítő teret a tómederben meglévő sekély vizű földgát helyén tervezik kialakítani. A
területen a korábbi iszapkotrásból kitermelt iszapból egy sekély vizű rész van kiépítve. Ezt az
iszapréteget folyamatos kitermelés-feltöltés alkalmazásával alacsony szervesanyag tartalmú,
állékony anyagra cserélik, és a két oldalán a vízszint fölé nyúló cölöpsorral látják el. Az
iszapvíztelenítő tér kialakítását követően tervezik elbontani a meglévő szigetet. A durva
bontást forgókotróval, majd a finom kotrást (a vízszint alatti részen) hidromechanizációs
kotróval végzik el. Ezután több szakaszban kotorják meg hidromechanizációs kotróval a tavat,
időt hagyva az iszap szikkadására. A víztelenített iszap a Huzella-kert erre a célra kijelölt
területén lesz elhelyezve. A kotrás befejezése után az iszapvíztelenítő tér É-i oldalán, és a
végén található cölöpsort eltávolítják. A D-i oldalon lévő cölöpsort meg kell hagyni, és
vesszőfonattal kell ellátni. Ennek a célja az, hogy a Feneketlen-tó frissvíz megtáplálására a
Huzella-kert tórendszerétől érkező vizet a tóban megvezessük, így a tóban vízáramlást
alakítsunk ki, csökkentve ezzel az iszap kiülepedést és biztosítva a vízcserét.

Jakab Júlia: A 3-as kép cölöpsor ott látszik a kotrás után a fenékszintek és a terelő
vesszőfonatos cölöpsor.

Mák Eszter: A bizottság feladata az lenne, hogy a 2 változat közül szavazzon és a
kiválasztottat a bizottság tárgyalni fogja és javaslat formájában előterjeszti a Képviselőtestület felé, aki megállapítja a végső döntést a Feneketlen–tó rekultivációs tervezési
koncepciójának elfogadásánál.
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Simon Tamás (alpolgármester): Voltak kint a helyszínen, mikor felülvizsgálták a lehetséges
megoldásokat. Szó volt arról is, hogy félsziget marad meg melyet, karbantartanak, szemetet
szednek róla, minél nagyobb a víztömegállása, nagyobb a tómennyiség tisztulhatott volna a tó
vize ez által. Fontos lenne vízügyi szakember segítségül hívása ennek kivitelezhetőségében.

Szabó Csaba: Korábban is foglalkoztunk a témával, de elvetettük ezt a megoldást.

Mák Eszter: Igen volt ilyen koncepió is, de nem kaptak engedélyt, nem járult hozzá a DMRV.

Szabó Csaba: A Duna-parton az iszap az ehhez a részhez tartozik?

Mák Eszter: Nem oda, az a Huzella- kert saját része.

Szabó Csaba: Összetétele milyen? Iszapvizsgálat volt, nem káros?

Szász-Vász Endre: Nincsenek benne káros anyagok, amelyek még a baleset következtében
alakultak ki a tóban?

Mák Eszter: A szerves anyag lebomlik jó a vízminősége, be lett vizsgálva.

Szabó Csaba: Mekkora iszapmennyiség, ha kitermeléséről lenne szó?

Mák Eszter: A szikkasztási folyamat többszöri, ha megszikkadt 4-5 fázis szükséges hozzá,
hirdomechanikai módszerrel.

Kovacsik Tamás (VFB elnök, képviselő): Arra a kérné a bizottság tagjait, hogy a 2. változatot
támogassák. A Feneketlen-tó közepén lévő sziget szétcsúszott, és nagy károkat okozott ezzel.
Az északi fele a sziget és a part között oda csúszott az össze rész hínárosodott, algásodott,
nincs túlfolyás, utcákról a csapadékvíz is odafolyik a felszínen, sem folyik át, rossz a
vízmennyiség. A nagy melegben kéne bűz is árad a felszaporodott állott hordalék miatt.
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Kovacsik Tamás (VFB elnök, képviselő): A fiatalok sem rongálják majd. A déli oldalon
kacsák mehetnek a régi helyükre. Az állatvilágot nem éri kár, halakat horgászok telepítik bele.
Egy 60 éves horgász ismerőse is mondta, hogy pecázni tanulnak a gyerekek közös érdek egy
egészsége tiszta tó mindenkinek jó legyen. Ezért kéri a KVB bizottság tagjait, hogy a 2.
változat elfogadását javasolnák a Képviselő-testület felé.

Szabó Csaba: Korábban volt szó, hogy a tó és a holtág összefüggésben van. A Duna
felnyomja a tavat. A Kereszt utcánál lévő gát kiszedése az sem lenne rossz megoldás, a
Homoksziget is homoksziget lenne egy közepes vízállásnál, lehet jogilag nem megoldató.

(Szekeres Máté tag megérkezik)

Jakab Júlia: Megoldható lehetne, de biztos, hogy biológiailag nem fenntartható alig van víz a
Dunában. Ez a megegyezés jó lenne a megfelelő forrásokból, táplálódna a tó folyamatosabb
vízállása, lenne, a 2013-ban készült fotóknál is egybe volt a Duna a Feneketlen- tóval.

Szekeres Máté: Nem helyette, hanem mellette. Jó a közös megegyezés erre a lehetőség ez
csak elvi kérdés lenne.

Szabó Árpád: A iszapmennyiség befogadás, térítés ellenében, korlátlanul hasznosítják?

Mák Eszter: Van olyan célterv pályázati lehetőség és a kotrást is, meg tudják csinálni.
Engedélyezés iszapszikkasztásra Elte-vel közös megegyezés, pályázati forrás nem hinné,
hogy várnak pénzt, vízátvezetés csak annyi, hogy a területen lévő tárgyakat karban tarja az
önkormányzat.

Szabó Árpád: Köszöni a választ. Javasolja a 2 változat elfogadását.

Zombory László: Régi gödi lakosként tanúsítani tudja, hogy nagyon rossz állapotban van a
Feneketlen-tó. A 18 évvel ezelőtt rendbetétel szerencsétlen ötlet volt a sziget a közepére, sok
felesleges pénz volt.
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Zombory László: Egyetért Kovacsik Tamás képviselővel, abban hogy folyik szét az iszapvár
ami nem jó. Semmiképpen se legyen sziget. Vigyék el az iszapot. A Huzella-kert
munkatársaival össze kell dolgozni. A kert is szép lehetne Göd gyöngyszemévé válhatna.
Támogatja a 2. változat elfogadását.

Szabó Csaba: A 2-es elfogadását támogatja, most van lehetőség sziget kivételére, ebben az
állapotban még tudunk segíteni a Fenekelten-tó helyreállításában.

Szekeres Máté: Javasolná, hogy ne legyen probléma például a sok hal kivételével a tóból,
hogy lakosságot értesíteni a folyamatokról, Gödi Körkép újságban, város holnapján
Facebook-on.

Simon Tamás (alpolgármester): A 2-dik változatot támogatja. Az árvízkezelés kapcsán a
kiságnál nem támogatott a dolog a kis élőlények miatt. Lehet kotorni de, nincs pénz rá akkor
nem volt a híd rehabilitációs programnál sem.

Szász-Vadász Endre: A 2-es változat elfogadása. A pénzügyi osztály kérése, hogy beleférjen a
keretbe.

Mák Eszter: Belefér, a tervezési feladat egyeztetése is benne van.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a megfelelő sorszámú határozat megszavazására.

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

76/2018.(X.17.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága javasolja Göd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra a tervnek a 2. változatát, mellyel
támogatja, hogy a tóban lévő sziget és az azzal egyidőben létesített sekélyvizű földnyelv
elbontásra kerüljön, az eredeti tómeder legyen visszaállítva. Továbbá támogatja, hogy a
Huzella-kertből átvezetett víz irányítására természetes anyagú cölöpsor létesüljön.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: Azonnal
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2. napirendi pont: Nevelek településrész kútfúrási igényének engedélyezése közterületi
fásítás céljából

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

Jakab Júlia: Köszöni a szót. Nevelek településrész Füzike utca nyomvonalánának új kijelölése
és alakítása történt meg a közelmúltban. Az új állapot szerint a vasút és az út között sok
gyomos, akácos rész van, melyet rendezett környezetté akarnak tenni az ott élők. Felmerült az
a kérdés is hogy zajfogónak vasút oldalán fasort szeretnének kialakítani a

Neveleki

szomszédok nevű facebook csoport is, kezdeményezte ezt, hogy vállalnák első körben 15 db fa
később fasor kialakítását a vasút és út között. A fákat locsolni szükséges, de a közelben nem
igazán megoldódott a vízszállítás ezért szeretnének egy kút kialakítását, amellyel locsolni
tudnák az ültetett fákat.

Az önkormányzat segítségét

kérték a kútkialakítási

engedélyeztetéshez, mert így könnyebben tudják locsolni a facsemetéket. Behozta a bizottság
elé, és kérdés az lenne hozzájárul-e a bizottság, kérhet-e ajánlatot, nincs elkülönített keret rá,
de bizottsági keretből lehetne kb. 250 ezer Ft összegért.

Szász-Vadász Endre: A kutat bárki használhatná? Nem zárt lenne? És nem kellene kitenni rá
hogy nem ivó víz, nehogy peres ügy legyen belőle, ha valaki beleesik vagy beleiszik és rossz
a vizmínősége.

Jakab Júlia: Jó a felvetés, zárt kút megoldható lenne.

Szabó Csaba: Milyen kút lenne, szivattyús

Jakab Júlia: Igen az.

Szász-Vadász Endre: Hogy lenne megoldott az áramvétele?

Jakab Júlia: Azt még át kell beszélni, van-e hely hová tennék a kutat elférne-e, megegyezés a
vasúttal és az önkormányzattal, de csak a tervek megrendelése után.
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Szekeres Máté: Érdekelné, hogy pontosan hová. Neveleken nincs tűzcsap, vasút, más összegű
a lakosságnak a kútengedélyezés, mint egy hivatali szervnek. Szerinte legyen tűzcsap, lehetne
pályázatni rá, felülvizsgálni a tűzcsaphálózat. növények locsolására is alkalmas lenne a
DMRV-nél látják ki mekkora mennyiséget locsol ki a vízhálózatból.

Szabó Árpád: Úgy tudja, a tűzcsapokat tűzoltók, használhatják leginkább és nem arra van,
hogy a lakosság locsoljon és nem is lehet kialakítani 300 méterenként.

Rapay Tamás: Visszatérve az eredeti témához a lakosok nem használhatják locsolásra a kutat
sem a tűzcsapot.

Jakab Júlia: A tűzcsaphálózat kiépítése amúgy nem célravezető, hosszadalmas és bonyolult
engedélyezések szükségesek hozzá.

Mák Eszter: Nagy a terület, napi szinten ki jár ki locsolni? Egy locsolórendszer kialakítása
nem lenne célravezetőbb?

Rapay Tamás: Ott lakik és tapasztalja, a lakossági összefogás nagy, akár örökebfogadnak egyegy fát és azt gondozzák az ott élők. Nagy a valószínűsége hogy a locsolórendszert ellopnák,
és nem az ott lakokra gondol ezzel.

Mák Eszter: Közterületen van, locsolják a közterület-felügyelet emberei vagy egyéb például
TESZ-nél dolgozó személyek, akiket ezzel bíznak meg.

Jakab Júlia: Nincs rá erőforrás, sok munka lenne ez 3-4 embernek miközben egyéb munkákat
is el kell végezniük a városban.

Mák Eszter: A fák önkormányzat területén lennének vagy a vasút területén?

Jakab Júlia: A vasút területére esnének az ültetett facsemeték.

Mák Eszter: Nem kell engedély a fák ültetésére a MÁV-tól?
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Jakab Júlia: Nem szükséges, mivel a terület tele volt parlagfűvel és azt az önkormányzat
csináltatta meg. Így nem kaptak büntetést, nem fogja őket zavarni, ha facsemetéket ültetnek
oda, sőt ez nagy segítség is nekik, mert nem parlagfüves lesz az a terülten.

Szekeres Máté: Elvi hozzájárul azért szükséges lenne és a lakosságot sem ártan értesíteni erről
mivel tudjuk a Facebook-os hírcsatornán mindenféle álhírek keringenek, jó lenne azokat
megelőzni.

Jakab Júlia: A neveleki szomszédok bejegyzett civil szervezetnek számít az ő kérésük is volt
ez a kútengedélyezés. Műszaki megoldások még nincsenek csak az előengedélyezést kellene
megszavazni először.

Balogh György: Igen elsőnek a tervezés aztán a kialakult műszaki tervengedélyezés kell
mindenképpen hozzá. Nem megoldott a fák locsolása ebben egyetért. Kérdése az lenne, mi a
helyzet akkor, ha más utcának is szeretnének igényelni kutat az ott lakók, mi alapján születik
a döntés, arról hogy lesz-e kút vagy mi alapján lesz elutasítva az engedélykérésük?

Jakab Júlia: Jó a felvetés, de ezt majd az adott problémánál orvosoljuk, hogy ki igényelhet
kutat. Viszont nem ad most facsemetét, mert nagy mennyiségű víz kell, most a lakók nem
tudják megoldani locsolást kút nélkül. Akkor javasolja 1 évvel az engedélyezés után a
faültetést. Először akkor ez engedélyezést és kivitelezési terv és ennek az ára a célkitűzés.
Erről kellene szavazni a tagoknak.

Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
77/2018.(X.17.) KVB határozat
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy kérjen műszaki és kivitelezési árajánlatot a 2132 Göd,
Füzike utcában a közterületen létesítendő kút megvalósítására.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
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3. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek
Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a beérkezett kérelmeket kivizsgálta és a
helyszínen fotókat készített.

-

Hattyasi Lászlóné kérelme (2132 Göd, Lenkey u.22.):

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi az ingatlana előtt álló 4 db öreg vérszilvafa
kivágását, mert helyére 4 db új fát szeretne ültetni. Véleménye alapján nincs életveszélyes
állapotban a fa, csak esztétikailag nem illik a rendezett utca környezetbe. Kapjon engedélyt a
kérelmező, de forrást nem biztosít a bizottság számára, saját költségén vágatassa ki a fákat.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

78/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Lenkey utca 22. szám előtti 4 db vérszilva fakivágását pótlási kötelezettség mellett, de a
kivágáshoz forrást nem tud biztosítani, mert a fák nincsenek élet - és balesetveszélyt okozó
állapotban.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. december 31.

-

Mészáros Emília kérelme (2131 Göd, Pesti út 81.):

Jakab Júlia: Az Egészségház tetőszerkezetének védelme érdekében, kérelmezi a BajcsyZsilinszky utca felőli oldalon álló fák gallyazását, illetve szükség szerint kivágását.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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79/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
Göd, Pesti út 81. alatti Egészségház tetejét veszélyeztető nyírfák gallyazását, illetve az
elszáradt farészek kivágását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

-

Juhász Lajos kérelme (2132 Göd, IV. Béla király u. 38.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló diófa kivágását, mert száraz ágak
hullanak le róla az úttestre, a pótlást vállalja.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi módosított határozatot hozták:

80/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, IV. Béla király utca 38. szám előtti diófa kivágását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Hegyesi Ferencné kérelme ( 2132 Göd, IV. Béla király u. 33.):
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló fűzfa kivágását, mert zavarja a gyalogos
és a gépjármű forgalmat is. Javasolja, hogy csak gallyazzák a fűzfát, mivel egészséges
állapotban van nem indokolt a kivágása.
Szász-Vadász Endre: Akkor kivágás helyett gallyazást engedélyezzünk.
Zombory László: Szép, egészséges fa nem kell kivágni, támogatja a fa gallyazását.

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

81/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2132 Göd, IV. Béla király utca 33. szám előtti fűzfa gallyazását.
Felelős: Szász-Vadász Endre
Határidő: 2018. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

-

Buday Gyula kérelme (2132 Göd, Pannónia u.31.):

Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 3 db fa (dió, vérszilva,
díszalma) kivágásának engedélyét, mert a fák elöregedtek, a diófa veszélyesen megdőlt. A
kérelmező vállalja a kivágások költségét és a fák pótlásait is.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

82/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Pannónia utca 31. szám előtti 3 db fa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.

-

Mészáros Viktor kérelme (2131 Göd, Pesti út 64.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi a háza előtti gesztenyefa visszavágását, mert a gépkocsi
beállója fölé nőttek és a házba bevezető áramvezetéket is érinti.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

12

83/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi felkéri a jegyző útján a környezetvédelmi
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131, Göd, Pesti
út. 64. szám előtti gesztenye favisszavágását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

- Tóth Józsefné kérelme (2132 Göd Otthon u. 24.):
Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti diófa közlekedést akadályozó ágainak
eltávolítását. Idős néniről van szó régebben a férj végezte el ezt a munkát, de ő már meghalt
ezért kért segítséget a kérelmező.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

84/2018.(X.17.) 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, Otthon utca 24. szám előtt.
Felelős: Szász-Vadász Endre
Határidő: 2018. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.

-

Wágner Vilmos kérelme (2131 Göd Dr. Gönczy Gyula u. 9.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtt lévő 1 db nyárfa kivágási engedélyét, mert a
fa felnyomja az úttest és az aszfalt burkolatát, ezzel életveszélyes állapotot is előidéz.
Szabó Árpád: Vállalja a fakivágás költségét?
Jakab Júlia: Igen a kérelmező állja a fakivágási költségeket.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

85/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Dr.
Gönczy Gyula utca 9. szám előtti 1 db nyárfa kivágását pótlási kötelezettség mellett.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.

-

Halász Józsefné kérelme (2131 Göd, Pesti út 60.):

Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa kérelmezi a közterületről az ingatlana fölé nyúló faágak
levágását veszélyes ágak eltávolítása: A kérelmezőnek ez nem elég, mert szerinte sok munka
van a fákkal, de lenne segítsége az ingatlan rendben tartására. Ezért javasolja csak a fákat nem
kivágni az M2-es úttól, nem lakik messze, zajfelfogóak a fák.
Szász-Vadász Endre: Szerinte a kérelmező nem fogja ezt elfogadni így beadhat fellebbezést.
Jakab Júlia Igen van hozzá joga, akkor pedig a Képviselő-testület fogja tárgyalni a kérelmét.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

86/2018.(X.17.) 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. 60. számú ingatlanra a közterületről benyúló ágak levágását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
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-

Bleszák Tibor kérelme (2132 Göd, Család u. 10.):

Jakab Júlia: A lakos kéri a ház előtti 2 db beteg gyümölcsfa kivágási engedélyét, a pótlást is
vállalja.
Zombory László: Milyen fajtájú fáról van szó, barack?

Szekeres Máté: Inkább szilvának tűnik a levele alapján.

Jakab Júlia: Ilyen állapotban már nem tudja megállapítani inkább szilvafának tűnik.

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

87/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd,
Család utca 10. szám előtti 2 db gyümölcsfakivágását pótlási kötelezettség mellett.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.

-

Csankó Katalin kérelme (2131 Göd, Alagút u. 12/3.):

Jakab Júlia: A lakos kérelmezi az ingatlana előtti elvadult tuja és egyéb bokrok kivágását,
amely az árok tisztítását is akadályozza. Új fákkal pótolná az elvadult növényzetet.
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

88/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul a 2131 Göd, Alagút
u. 12/3. számú ingatlan előtti közterületen az elvadult cserjés növényzet kivágásához pótlási
kötelezettség mellett.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
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-

M.ATT. Trade Kft. kérelme (2131 Göd, Majorság köz 5.):

Jakab Júlia: A Kft. telephelyhez, teherautóval való bejutás megkönnyítése érdekében az
űrszelvény gallyazására nyújtott be kérelmet Más cégektől nem érkezett panasz azon a
szakaszon, és nem is az önkormányzat területe, hanem a Magyar Közútkezelő Zrt.
fennhatósága alatt áll. Végigautózott a kérelemben szereplő vonalon, és ami önkormányzati
területhez tartozik azt beleírta a határozati javaslatba, arról kell szavazni.
Szász-Vadász Endre: Felkéri a tagokat a szavazásra.

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

89/2018.(X.17.) KVB határozat

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a jegyző útján a
környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a
2131, Göd, Hernád utcában az űrszelvénybe nyúló ágak levágását.
Felelős: Szász-Vadász Endre KVB elnök
Határidő: 2018. november 30.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018.
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4. Egyebek:

Szász-Vadász Endre: Megkapták a tagok Zombory László igazságügyi szakértő: Zöldhulladék
kezelése tanulmány című értekezését olvasásra. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Ha nincs akkor, felkéri Zombory László szakértőt hogy, mondjon még néhány gondolatot a
tanulmányáról, esetleg egészítse ki aktuális problémákkal vizsgált eredményekkel.

Zombory László (szakértő): Köszöni a szót. Sajnos nem javult a helyzet levegőminőség téren.
Nem bír el több szennyezést. Avarégetést a környezetünk. Rossz a levegő minősége nincs
légmozgás, roncsolja a tüdőt, vesét, májat, a rákkialakulásához is hozzájárulhat. A tüdőn
keresztül a véráramba jut. Az ember hozzászokik a rosszhoz így a rossz levegőminőséghez is.
Az avarégetés a legrosszabb módszer a levelek eltűntetésére sokat segítene a komposztálás is.
Mivel olyan nincs, hogy az autók ne közlekedjenek a Levegő munkacsoport készített
felmérést szintén veszélyes a lignittüzelés erre, sincs megfelelő szankcionálás hazánkban. Az
avarégés betiltása az önkormányzaton is múlna. Nem kell a Kt-nak tárgyalnia képekkel,
dokumentumokkal mindent dokumentálva tartanak meg.

Jakab Júlia: A levegő és kút témában változás lesz tavasszal.

Zombory László (szakértő): A tiszta levegőt Gödön facebook csoport és az önkormányzat
problémája közös egyeztetések a közös ügy helyreállításához.

Szekeres Máté: A tiszta levegőt Gödön csoportban olvasta, hogy a bútorlap, festett ablakkeret
égetése nagyon környezetkárosító jobban, mint az avarégetés.

Szász-Vadász Endre: Igen ez megjelent a legutóbbi Gödi Körképben.

Zombory László (szakértő): Ezt leírták igen, bejelentések máshol is csinálják, ha ilyet látnak.
Nyugodtan tehet bejelentést a lakos az a rossz, hogy panaszkodik, de ha nem kér segítséget a
választott önkormányzattól, akkor ki fog segíteni rajta. Más országban ez természetes
dolognak számít. Felkéri Szekeres Máté KVB tagot, hogy csatlakozzon A tiszta levegőt
Gödön facebook csoportba segítve a csoport munkásságát észrevételeivel. A csoport végzett
levegőmérést saját költségen melynek eredményt le is közölték.
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Szekeres Máté. Megköszöni a felkérést a csoport munkásságába való részvételre.

Jakab Júlia: A szállópor-koncentrátumot Szegeden és Miskolcon is mérték, nem volt biztató
az eredményt. Mindenki tisztában van azzal, hogy ez nem csak hazai szintű probléma, hanem
európai szintű már sajnos.

Szász-Vadász Endre: Megköszöni Zombory László szakértőnek a további észrevételeket és a
többieknek a felszólalást a témában.

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

Kmf.

Szász-Vadász Endre
KVB elnök

Szabó Csaba
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
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