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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának 2018. november 28-i rendes 
ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Szekeres Máté, aki távolmaradását jelezte.) 
 
Tárgy: a Környezetvédelmi Bizottság rendes ülése 
 
Szász-Vadász Endre köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Bemutatja Szilágyi Sándort, aki Mudri József helyét veszi át a Bizottságban. Mivel csak december 1-től 
lesz kinevezve, ezért a mostani ülésen csak tanácskozási joggal vehet részt.  
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A 2. napirendi pontot leveszi napirendről előterjesztés hiányában. 
Felkéri a jelenlévőket arra, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni szeretnének valamit. 
Szász-Vadász Endre tájékoztatja a Bizottságot, hogy az egyebek 1. napirendi pontban a „Beszámoló a 
2018. évi erdészeti szakirányítói és szakértői tevékenységéről” című napirendi pontot tárgyalják. Szabó 
Csaba az Egyebek 2. napirendi pontként szeretne felvetni egy fakivágási témát.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy fenti módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a napirendi 
pontok tárgyalásáról. 
 
A bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 
1) Göd város környezeti állapotának értékelése 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

 
2) Zöldfelületi kérelmek 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

 
3) Egyebek 1.: Beszámoló a 2018. évi erdészeti szakirányítói és szakértői tevékenységéről 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

4) Egyebek 2.: Fakivágási kérelem 
Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1) Göd város környezeti állapotának értékelése 
 
Jakab Júlia: Törvényi szabályozás alapján minden évben el kell készíteni egyszer a település 
környezetvédelmi állapotát. Gödre vonatkozóan is el kell, hogy készüljön egy ilyen anyag. Konto Expert 
Bt.-vel készítteti el. Az árajánlat megérkezett. Az alábbi szakmai tartalommal fog megvalósulni ez az 
értékelés: 1. Természeti környezet állapota, 2. Épített zöldfelület állapota, 3. Talajállapot, 4. Vizek 
állapota, 5. Klimatikus viszonyok, 6. Levegő minőség, 7. Zajterhelés.  
 
Szabó Csaba: Ez egy komplex anyag lesz, ha elkészül.  
 



111 
 

Jakab Júlia: Környezetvédelmi törvény alapján kötelező ezt elkészíteni. Ez az értékelés előre mutatás a 
jövőre vonatkozóan. Ilyen jellegű állapotfelmérés még nem készült Gödről. Alaposan fel fogják mérni a 
várost. Egy rövid állapot összefoglaló lesz minden környezetvédelmi elem témában.  
 
Szabó Csaba: Ez segíteni fogja a környezetvédelmi előadók munkáját? 
 
Jakab Júlia: Kötelező. Reméli, hogy segíteni fog. Meglévő országos adatokból dolgoznak. Budapestet és 
Vácot veszik figyelembe. Budapest Göd viszonylatában nem meghatározó, inkább a váci méréseket veszik 
alapul.  
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

90/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg a Konto 
Expert Bt.-től Göd város környezeti állapotának értékelését 130.000 Ft + ÁFA áron, a Kvt. 46. § (1) 
bek. e) pont, 51. § (3) bekezdésének teljesítése érdekében. 
 
Forrás: Környezetvédelmi bizottsági keret 2018. 
Felelős: Szász-Vadász Endre 
Határidő: 2018. december 15. 
 
 

2) Zöldfelületi kérelmek 
 
Jakab Júlia: Ismerteti a fakivágási kérelmeket az előterjesztés szerint. 14 db 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: 
 
 
A helyszíni szemlén készült fotók a Bizottsági ülésen kerülnek kivetítésre, illetve bemutatásra. 
 
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:  
 

91/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
1. A Környezetvédelmi Bizottság a 2132 Göd, Vasút utca 17. szám Lenkey utca oldalán 6 db fűzfa 

gallyazási kérelmét elnapolja a következő Bizottsági ülésre.  

 
Felelős: Szász-Vadász Endre 
Határidő: 2018. december 15. 
 
 

92/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
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2. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd Eszter utca 4. szám előtti fa vezetékekbe érő 
ágainak levágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

93/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
3. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Jácint utcai temetőben 2 db akácfa és 2 db tuja 

kivágását.  

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

94/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
4. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd Aulich utca 7. szám előtti (Rákóczi utcai oldal) 

platánfa vezetékekbe és űrszelvénybe érő ágainak levágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

95/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
5. A Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2132 Göd, Hajnal utca 6. szám előtti 2 db diófa kivágását 

pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2019. október 31. 

 
 

96/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
6. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd Ady E. utca 1/B szám előtti eperfa vezetékekbe 

és űrszelvénybe érő ágainak levágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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97/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
7. A Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2132 Göd, Határ utca 3. szám előtti 1 db bodzafa 

kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2019. október 31. 

 
 

98/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
8. A Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2132 Göd, Füzike utca 29. szám előtti 2 db olajfafa 

kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2019. október 31. 

 
 

99/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
9. A Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2132 Göd, Otthon utca 1/A/3 mögött a patak parton 4 db 

szilfa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2019. október 31. 

 
 

100/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
10. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd Kusché Ernő utca 2/a szám előtti 3 db nyárfa 

kivágását. A fakivágás a kérelmező részére fapótlási kötelezettséget von maga után. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2019. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

101/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
11. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Orgona utca 3. szám előtti gesztenyefa 

kivágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 
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102/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 

 
12. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd Hajnal utca 22. szám előtti diófa vezetékekbe és 

űrszelvénybe érő ágainak levágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

103/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
13. A Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg 

az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, József Attila u. 10. szám alatt a közterületről az 

ingatlan garázs fölé nyúló farészek levágását. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2018. 

 
 

104/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 
 
14. A Környezetvédelmi Bizottság engedélyezi a 2132 Göd, Kálmán utca 39. szám melletti 1 db diófa 

kivágását pótlási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szász-Vadász Endre 

Határidő: 2019. október 31. 

 
 

3) Egyebek 1.: Beszámoló a 2018. évi erdészeti szakirányítói  
 
Jakab Júlia: Sódor Márton felmérte a Nemeskéri Kis erdő állapotát. Alapos munkát végzett. Minden 
fafajtáról ismertetőt készített. Benne található, hogy milyen fákat kell kivágni, az akácok kritikusak. 
Sajnos vannak pusztuló egyedek. A fenyő nehezen bírja a klímát az utóbbi néhány évben, ráadásul egyre 
több a kártevő. 
 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:  
 

 
105/2018. (XI. 28.) sz. KVB határozat 

 
A Környezetvédelmi Bizottság elfogadja a beszámolót a 2018. évi erdészeti szakirányítói és szakértői 

tevékenységről. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Szász-Vadász Endre  

 
 

4) Egyebek 2.: Fakivágási igény 
 
Szabó Csaba: Az egyik ingatlan tulajdonosa megkereste őt azzal a problémával, hogy a szomszédjában 
van egy hatalmas fa. A szomszéd külföldön élő magyar. Nagy átmérőjű fáról van szó, veszélyes. 
Korábban kapott engedélyt a fa csonkolására, de nem elég, mert nagyon magas a fa. Már a lábazatba is 
belenőtt. Erős szél esetén félő, hogy kidől.  
 
Jakab Júlia: Ha nem diófa vagy fenyőfa, akkor telken belüli kivágásnál nem szükséges engedély. Így 
határoz a jelenlegi jogszabály. 
 
 
Szász-Vadász Endre megköszöni a Bizottságnak a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Szász-Vadász Endre      Szabó Csaba 
     KVB elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő  

 
 


