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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2018. december 10-én 14:00-kor 
kezdődő rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2018. december 10. 14:00  
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Csaba  
Tárgy: KVB rendes nyílt ülése 
 
Szász-Vadász Endre köszönti az ülésen megjelenteket, a Környezetvédelmi Bizottság megkezdi munkáját. 
Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 4 tag jelen van. Szekeres Máté jelezte távolmaradását, 
igazoltan hiányzik. Egyebekben két napirendi pontot tárgyal a bizottság; a képviselő-testület 2019-es 
munkatervét és a hódok megjelenését. 
  
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 

1. Avar égetésének betiltása Göd közigazgatási területén 
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

2. Göd város környezeti állapotának értékelése 
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

3. Zöldfelületi kérelmek 
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

4. Egyebek I. – A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

5. Egyebek II. – Hódok megjelenése 
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

Napirendi pontok tárgyalása 

1.) Avar égetésének betiltása Göd közigazgatási területén 
 

Jakab Júlia: Nem vagyok jogász és nem is a jogi kérdés a feladata a bizottságnak. Szakmai szempontok 
miatt került ide a bizottság elé ez az előterjesztés. Rég óta szó van az avarégetés betiltásáról a városban. 
Az új rendszernek a tervei arról szólnak, hogy a tavaszi és az őszi zöldhulladék akció megmarad. Ami 
plusz, hogy házhoz menő zöldhulladék elszállítás valósulna meg. Jelen pillanatban a rendszer alapján 
áprilistól novemberig kéthetente lenne elszállítva a házaktól a zöldhulladék. Becsült költség 29 millió Ft. 
A bizottságnak arról kell most döntenie, hogy az avarégetés helyett ez a megoldás a lakossági igényt 
kielégíti.  
 
Zombory László: Betiltás rendben van. Két rendelet foglalkozott eddig ezzel a kérdéssel. Mindkettő 
megváltozik? 
 
Jakab Júlia: Igen. 
 
Szabó Csaba: Kuka Kft kukájába beleteszik a zöldhulladékot, akkor az el kezd levet engedni.  
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Jakab Júlia: Tájékoztatást megtesszük. Lehet majd igényelni több elszállítást is.  
 
Szabó Csaba: Emellett megmarad a zöldhulladék lerakás? 
 
Jakab Júlia: Igen. A határozati javaslatban hibásan szerepel a dátum, ezt törölni kell, illetve a határozati 
javaslat 2. pontja szintén hibás, itt a 22§ teljesen törlésre kerül. 
 
Zombory László: Miért kerül törlésre? 
 
Jakab Júlia: Azért, mert ha nem lehet égetni, akkor nincs értelme ennek a paragrafusnak. Illetve 
átdolgozásra fog kerülni. Más a szankcionálási rend az Ákr. alapján.   
 
Zombory László: Akkor hol van szankcionálva az égetés? Tulajdonképpen ellentmondásosak 
jogszabályok. Mindenképp azt javaslom, hogy tiszta legyen önkormányzat területén tüzet gyújtani tilos.  
Közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletben az volt, hogy nyáron, aki tüzet gyújt, amikor tilos, 
akkor megszegi a közösségi együttélés szabályait, aminek szankciói vannak. Úgy kellene átalakítani, hogy 
nem szezonálisan, hanem egész évben legyen tilos tüzet gyújtani.  
 
Szabó Csaba: Most nincs itt az a rendelet előttünk, amiről szó van. 
 
Zombory László: De attól még ez van ebben a rendeletben.  
 
Szabó Csaba: Ez megszűnik, de lesz helyette egy másik. Ennek a bizottságnak nem kompetenciája a jogi 
döntés.  
 
Jakab Júlia: Van országos szabály, mely szerint tilos, de itt megengedő volt Gödön a szabály. Nyilván ezt 
majd jogászok meg fogják vizsgálni. Egész rendelet átdolgozásra kerül. Ez jogi kérdés. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
105/2018. (XII.10.) KVB határozat 

 

Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat 
elfogadását: 
 
Göd Város Képviselő-testülete elfogadja „Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök 
rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól” alábbi módosítását: 
 
(1) 11§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg. 
„Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Göd Város teljes 
közigazgatási területén tilos. 

 
Göd Város Képviselő-testülete elfogadja „Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 
megszegésének jogkövetkezményeiről” alábbi módosítását: 
 
(1) A rendelet 22§-a törlésre kerül. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző, 
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2.) Göd környezeti értékelése 

Jakab Júlia: Az önkormányzatnak minden évben feladata tárgyalni a környezeti állapot értékelését. 
Óvnunk kell az országosan védett területeket, az ökológiai hálózat elemeit, a helyi természetvédelmi 
területeket. Helyi természetvédelmi területeknél az önkormányzat az engedélyező. Jelen pillanatban a 
helyi védett területre nincs konkrét tervünk a megvédésére. Azt is meg kellene állapítani egy 
környezetvédő vizsgálattal, hogy van e még mit védeni rajta. Kezelési tervet kell készíteni, ha van 
védendő. Zöld terület állapota: szerződéses alapon történik. Célszerű felülvizsgálni melyik területtel mi a 
terve az önkormányzatnak. Melyek azok a közterületek, amelynek más funkciót szán a város. Például a 
Várdombon egy közösségi tér kialakítható lehetne. Talajállapot: itt ami fontos, hogy homokos területen 
bármiféle szennyezés könnyen lejuthat a talajvízbe. Környező kutakat is szennyezheti. Vizek állapota: 
amit kiemelnék, hogy sok beruházás történt a csapadékvíz elvezetésére, de még mindig kevés. Befolyik a 
víz a kertekbe a nagy esőzések következtében. Feneketlen tó rekultivációs folyamata már tervezés, 
engedélyeztetés alatt van. Reméljük, hogy hamarosan újra a régi fényében tündököl. A klímaváltozással 
jönnek új kártevők, erre is fel kell készülni. Szükséges egy cselekvési terv. Árvíz kivédésére, 
hőségnapokra. Levegőminőség: lakossági fűtés, közlekedés, ipar, mezőgazdasági termelés együttesen 
befolyásolja a levegő minőségét. Nem megfelelő tüzelőanyaggal fűtés és a nagy közlekedés a két fő oka a 
levegőszennyezésnek. Semmilyen vizsgálat nem talált Gödön bűzforrást. Ami volt, az sertéstartásból 
illetve kedvtelésből tartott állattartásból eredő volt. Ami még jelentős, az az allergének okozta probléma. 
Figyelmeztető bírsággal kellene kezdeni, hogy önkéntesen tegye rendbe a lakosság a kertjét, ez lenne a 
cél. Zajterhelés: közterületi rendezvények, vasúti közlekedés, ill. üzemi zaj. Minden rendezvény 
engedélyhez kötött Gödön. Ami komoly probléma az a közúti és vasúti forgalomból adódó zaj. Főleg Göd 
Újtelep érzi ezt leginkább. Illetve Neveleknek is komoly terhelést jelent az M2-es növekvő forgalma.  
 
Szabó Csaba: Nagyon jól összefoglalt tájékoztatást kaptunk. Köszönjük szépen. 
 
Zombory László: Optimizmus sugárzik ebből a jelentésből. Rengeteg fát vágnak ki mostanában, főleg 
ingatlanspekuláció van mögötte. Az önkormányzat fásítási akciója minden évben van. Eddigi 
tapasztalatom, hogy minél jobban be kell ültetni a fákat. Meglepetésemre a földlabda nem megfelelő. 
Végeztem pár zajmérést. Nagyon megnövekedett a vasúti forgalom.  
 
Némethné Fehér Györgyi: 300 fa körül ültetnek évente a városban. Arra van infó, hogy hány fát vágnak 
ki? Ahhoz is kell engedély úgy tudom. Mennyi a regisztrált? 
 
Jakab Júlia: Hetente jönnek be kérelmek 1-2-3 fára. Igaz, hogy sok olyan fakivágás van, amit 
engedélyeztetnek építkezés miatt. Körülbelül 60-70, amit engedélyeztetnek, sokat nem kell 
engedélyeztetni, illetve vannak sajnos illegális fakivágások is.  
 
Némethné Fehér Györgyi: Van olyan tanulmány vagy felmérés, hogy várhatóan milyen környezetvédelmi 
kockázatokat jelent a Samsung? 
  
Jakab Júlia: A város nem készíttetett ilyet környezetvédelmi hatáselemzést, ha készítettek, azt a 
környezetvédelmi hatóság kapta meg. Önkormányzat nem hatóság ebben az ügyben, mert kiemelt 
nemzetgazdasági beruházássá lett nyilvánítva. Katasztrófavédelemnek kellett közmeghallgatást tartani, 
amit a polgármesternek kellett kiírni, de itt sem engedélyező hatóság az önkormányzat.  
 
Némethné Fehér Györgyi: Olyan sok embert érint a gyár, vizuálisan is látják és teljesen jogos igény él a 
városban, hogy tudjuk legalább, hogy mivel nézünk szembe. Nyilván meg fog valósulni, de a környezeti 
kockázatokra készüljön fel a város.  
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Jakab Júlia: Amiről nem tudunk, arra nem tudunk felkészülni. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

106/2018. (XII.10.) KVB határozat 

 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat 
elfogadását: 
 
Göd Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett „Göd Város Környezeti Állapotának 
Bemutatása” című dokumentációt. 
 
Határidő:  2018. december 15. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 
Szabó Árpád: Nehéz összképet kapni a fákról. Kiosztásra kerülnek, lakók maguktól is ültetnek, van olyan, 
aki önkormányzat által kötelezve van. Legtöbb kertet kertépítővel parkosítják. 
 
Szász-Vadász Endre: 1-1 ilyen ülés alkalmával 1-2 fánál több kivágását nem engedélyezzük és legtöbbet 
pótlás mellett.  
 
Jakab Júlia: A hulladékégetés is tilos, mégis csinálják.  
 
Szabó Csaba távozik. 

 
 

3.) Zöldfelületi kérelmek 
 
Jakab Júlia környezetvédelmi előadó ismerteti a fakivágási kérelmeket. Öt kérelem érkezett, a bizottság 
tagjai mindegyiket külön megtárgyalják és minden esetben egyhangú döntést hoznak. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

107/2018. (XII.10.) KVB határozat 
 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy 
rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Vasút utca 17. szám Lenkey 
utcai oldalán 6 db fűzfa kivágását.  
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2018. 
Határidő:  2019. január 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 

108/2018. (XII.10.) KVB határozat 
 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Fürdő utca 2/6. szám előtti 2 db 
cseresznyefa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 



120 

 

 
109/2018. (XII.10.) KVB határozat 

 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Jávorka Sándor utca, Huzella 
kertben lévő 3 db nyárfa kivágását. 
 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 

110/2018. (XII.10.) KVB határozat 
 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, Lenkey utca 13-17. szám alatt 
található Kincsem óvoda újjáépítéséhez szükséges fák kivágását a kiviteli tervek alapján. 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre 
 

 
111/2018. (XII.10.) KVB határozat 

 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy 
rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Füzike u. 29. szám előtti 2 db 
olajfa kivágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2018. 
Határidő:  2019. január 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 
 
Egyebek I. - A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 
 
Szász-Vadász Endre: Elkészült a Képviselő-testület 2019. évi munkaterve, amit minden bizottságnak 
véleményezni kell. Technikai szavazásról van szó.  

 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

112/2018. (XII.10.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az alábbi 
határozat elfogadását 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a 2019. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

2019. JANUÁR 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. január 31. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. január 23. (szerda) 16.00 óra 
 



121 

 

1.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: aljegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3.) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló beszámolója 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB 

 
Egyebek 

 
2019. FEBRUÁR 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. február 14. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. február 6. (szerda) 16.00 óra 
 
1.) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) A 2018. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4.) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő: aljegyző 
Véleményező bizottság: VFB, KVB, PEKJB 
 
5.) A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 
Előterjesztő: KOSB elnöke 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
6.) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása 
Előterjesztő: PEKJB elnöke 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
7.) A Gödi Polgármesteri Hivatal év végi és következő év eleji munkarendjének meghatározása 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 

 
Egyebek 

 
2019. MÁRCIUS 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. március 28. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. március 20. (szerda) 16.00 óra 
 

1.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről 
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Előterjesztő: illetékes rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KVB 

 
2.) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előterjesztő: beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Egyebek 
 

2019. ÁPRILIS 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. április 25. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. április 17. (szerda) 16.00 óra 
 
1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: illetékes tűzoltó parancsnok 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: intézményvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
3) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2018. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: ügyvezetők 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 

2019. MÁJUS 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. május 29. (szerda) 
Előterjesztések leadásának határideje: 2018. május 21. (kedd) 16.00 óra 
 
1) 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2) Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
Előterjesztő: SZB elnök 
Véleményező bizottság: SZB  
 
4) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása 
Előterjesztő: SZB elnöke 
Véleményező bizottság: SZB  
 
Egyebek 
 

2019. JÚNIUS 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által tartandó közmeghallgatás tervezett 
időpontja: 2019. június 13. 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. június 27. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. június 19. (szerda) 16.00 óra 
 
1.) Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, KVB, VFB, KOSB, SZB 
 
2.) A környezet állapotáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: KVB elnöke 
Véleményező bizottság: KVB, VFB 
 
3.) „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása 
Előterjesztő: jegyző 
 
Egyebek 
 

2019. JÚLIUS – AUGUSZTUS 
 

Tanácskozási szünet 
 

2019. SZEPTEMBER 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. szeptember 18. (szerda) 16 óra 
 
1.) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező Bizottság: PEKJB, KOSB 
 
4.) A Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: aljegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KVB 
 
Egyebek 
 

2019. OKTÓBER 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. október 24. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. október 16. (szerda) 16.00 óra 
 
1.) Az új Képviselő-testület alakuló ülése (és az ehhez kapcsolódó napirendek) 
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Előterjesztő: polgármester 
 
2.) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező: bizottság: PEKJB, SZB, VFB 
 
3.) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező: bizottság: PEKJB, VFB 
 
4.) „Salkaházi Sára Díj” adományozása 
Előterjesztő: SZB elnöke 
Véleményező bizottság: SZB 
 
Egyebek 
 

2019. NOVEMBER 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. november 28. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. november 20. (szerda) 16.00 óra 
 
1.) Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3.) Városi ünnepségek 2020. évi tervezete 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 

 
2019. DECEMBER 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. december 12. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. december 4. (szerda) 16.00 óra  
 
1.) 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KOSB, KVB 
 
3.) Közterülethasználati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB 
 
4.) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
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5.) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, továbbá a 
„Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” adományozása 
Előterjesztő: KOSB elnöke 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
Egyebek II. – Hódok megjelenése 
 
Jakab Júlia: A Szakáts-kertben a zsiliprendszert és a gátat megcsinálták, pisztrángtelepítés is történt. 
Megérkezett egy hód csapat, akik jelentős mértékű pusztításba kezdtek. Ha így marad, tavaszra fa sem 
marad. Nagyon sok kár van. Próbáltam utánajárni, egyeztettem a Duna Ipoly Nemzeti Pakkal. Azt 
mondják, van mód a befogásra és áttelepítésre. Most kísérleteznek egy másik településen Nógrád 
megyében. WWF oldalán megtaláltam, hogy önkormányzatnak joga van engedélyt adni ezeknek az 
állatoknak a befogására és áttelepítésére. Élve fogó csapdával meg lehetne próbálni. Bizottság hozhatna 
egy olyan határozatot, hogy megpróbáljuk őket élve elfogni és áttelepíteni árterületre, mert itt nagyon 
komoly kárt okoznak.  
 
Szász-Vadász Endre: Ehhez anyagi forrás szükséges? 
 
Jakab Júlia: Nem. 
  
Szász-Vadász Endre: Elszállítás hogy történne meg? 
 
Jakab Júlia: Ezt szervezem a DINPI-vel.  
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

113/2018. (XII.10.) KVB határozat 
 
Göd Város Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi az önkormányzati tulajdonú Szakáts-kert 
bérlőjének, a Hetényi és Tsa. Kft-nek, a Szakáts-kertben jelentős fakártételt okozó hódok befogását 
az önkormányzat által biztosított csapda segítségével és a DINPI szakvéleménye alapján, más 
területre történő áttelepítésüket. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Szász-Vadász Endre KV elnök megköszöni mindenki munkáját és az ülést bezárja. 

 

K. m. f. 

Szabó Csaba Szász-Vadász Endre 
 Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök     


