
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2019. április 30-én 10:00-kor kezdődő 
soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. április 30. 10:00  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Árpád  

Tárgy: KVB soron következő nyílt ülése 

Szász-Vadász Endre köszönti az ülésen megjelenteket, Nagy Gábor urat, a Környezetvédelmi Bizottság 
megkezdi munkáját. 5 tagból 3 tag jelen megállapítja a határozatképességet.  Szabó Csaba és Lőrincz László 
igazoltan van távol.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérik Szabó Árpádot. Szász-Vadász Endre kéri, hogy az 
„Egyebek” napirendi pont egy részét vegye a bizottság előre. A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú 
szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 

 

2.    „Találd ki újra pályázat” pályázat általános iskolásoknak 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

3.   Hulladékgazdálkodási stratégia bemutatása 
     Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

4.    Hódok kártételeinek mérséklése 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

5.  Wenzel-villa platánjainak védetté nyilvánítása 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

6. Zöldfelületi kérelmek 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

1.  Egyebek  

I. „Madarak és Fák napja” 

Szász-Vadász Endre: A rendezvénnyel kapcsolatban megkereste az Önkormányzatot Nagy Gábor úr, aki 
kéri, hogy a hivatal vállalja 25 db póló elkészítésének költségét, amit a rendezvényen osztanának ki. A 
költség kb. 3000.-Ft/db. 
 
Nagy Gábor: Köszöni a meghívást, majd tájékoztatja a bizottságot, hogy a 25 éve kezdődött rendezvényre 
minden évben a képviselők adták össze a pólók költségét, de ez pár éve megszakadt. Szeretné, ha az idei 
rendezvényre újra lenne. 

Szász-Vadász Endre: Támogatja a kérést a bizottság keretének terhére 



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

38/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága 75.000 Ft (azaz Hetvenötezer forint) 
pénzügyi keretet biztosit a „Madarak és fák napjára” készítendő pólók beszerzéséhez. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
Határidő:  azonnal 

 

2.   „Találd ki újra 2019” pályázat általános iskolásoknak 
 

Szász-Vadász Endre: Átadja a szót Jakab Júliának 

Jakab Júlia: Tájékoztatja, a bizottságot, hogy az előterjesztésben elírás történt, a helyes időpont 13-a. A 
támogatás kerete nem változott. 

Szász-Vadász Endre: Tavalyi évben is ennyi volt. 

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

39/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 

A Környezetvédelmi Bizottság „Találd ki újra 2019” néven újrahasznosítási pályázatot hirdet meg 
általános iskolás gyermekek részére. A Bizottság a pályázaton résztvevők díjazására 60.000 Ft (azaz 
Hatvanezer forint) keretet biztosít és felkéri a környezetvédelmi előadót a díjak beszerzésére, 
valamint a pályázat lebonyolítására. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Felelős: Szász-Vadász Endre 
Határidő:  2019. május 31. 
 
3. Hulladékgazdálkodási stratégia bemutatása   

Szász-Vadász Endre: Átadja a szót Jakab Júliának 

Jakab Júlia: dr. Pintér György alpolgármester kérésére készült ez a stratégia, a külföldi példák alapján. 
Magyarországon engedélyek szükségesek és sok kritériumnak kell megfelelni. Ezért csatlakoztunk a FKF-
hez, mint alvállalkozó. A géppark tervezett megvalósulása 2020-ra várható. Likviditási hiányosságok 
vannak, ezért most negyed évre előre meg kell finanszírozni a rendszert, hogy működjön. A gödi lakosok 
aránylag könnyen le tudják rakni a veszélyes hulladákokat, ezért a törvénytelen lerakók valószínűleg más 
városokból jönnek. A minden hulladákot befogadó udvar nagyon hasznos, de soha nem lesz megtérülő. 
Olyan hulladékokat kell első sorban átvenni melyeket tovább tudjuk adni, pl. az újra használatra leadott 
tárgyak. A jelenlegi telephely alkalmas lenne ennek a kialakítására. Folytatni kell a lakossági ösztönzéseket, 
pl: újságcikk, rendezvényeken való megjelenés, interaktív tájékoztatás. A lakosságot meg kell tanítani 
szelektálni. 

Szekeres Máté: A kisebb mennyiségű építési hulladákot hova rakja a lakos? 

Rapay Tamás: A TESZ udvarán térítés ellenében lakossági mennyiségben leadhatják. 

Jakab Júlia: A lakossági ösztönzésben látom a megoldást. 



Szekeres Máté: Az alkalmazottak bérezésével kapcsolatban, lehetne mással is ösztönözni a dolgozókat, pl. 
gödi kártya, helyi adók mérséklése 

Berkes Miklós: A nyári szezon alatt a frekventált helyeken nagyobb befogadóképességű szemetes edényeket 
kellene kihelyezni, ill. üríteni. A helyi buszmegállókba még mindig nem lettek az októberben kért szemetes 
edények kihelyezve. 

Jakab Julia: Állandó szemetesek kihelyezését az ártérre a vízművek nem engedi. A meglévő konténereket 
ürítését ellenőrizni kell. 

Simon Tamás: A szemetesek kihelyezését kell támogatni ha nem ütközik jogszabályba. Kérem a stratégiába 
belerakni az utcai szemetesek kihelyezését. Valamint távlati célokat kellene feltüntetni. 

Jakab Júlia: Már megnyertünk egy pályázatot a külterületek megtisztítására, júniusban reményeink szerint 
el tudjuk kezdeni, ez is a hosszútávú stratégia része. 

Simon Tamás: A komposztálást előtérbe kellene helyezni, nem találom a stratégiában. 

Jakab Júlia: Nagyon nagy a beruházási költsége egy központi komposztáló telepnek annyi zöld hulladék 
nem termelődik, be kellene vonni a környező településeket. 

Simon Tamás: Az újrahasználati központba leadott tárgyak hasznosítására fel kellene venni a kapcsolatot a 
helyi alapítványokkal és karitászokkal. 

Jakab Júlia: Ehhez hulladékgazdálkodási engedélyt kell kiváltani. 

Szász-Vadász Endre: Köszöni a hozzászólásokat, támogatja a kamera rendszer kialakítását, az törvénytelen 
szemétlerakókkal szemben. Hiányolja a hulladékgazdálkodás vezetőjének meghívását. 

Jakab Júlia: Megkapta az anyagot, kimentette magát. Simon Tamás felvetéseit még bele fogom venni a 
stratégiába. Utána egyeztetek vele. 

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

40/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 

A Környezetvédelmi Bizottság elfogadja a Konto Expert Bt. által elkészített hulladékgazdálkodási 
stratégiát. 
 
Felelős: Szász-Vadász Endre 
Határidő:  folyamatos 
 
 
4. Hódok kártételeinek mérséklése 

Jakab Júlia: A Duna Ipoly Nemzeti Park tájékoztatott állásfoglalásáról, nem céljuk a természetes 
folyamatokba történő beavatkozás. A Szakács kerti kerítés megerősítésének nincs értelme mert a hód ásó 
állat. A Körképben viszont tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a megrágott fák életveszélyesek! A vízügyi 
hatósággal fel kell venni a kapcsolatot, hogy mit terveznek a veszélyes helyzet megszüntetése érdekében. 

Szász-Vadász Endre: Köszönjük a tájékoztatást, nem kell szavazni. 

5.  Wenzel-villa platánjainak védetté nyilvánítása 
 
Jakab Júlia: A tulajdonos kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy helyezzük helyi védelem alá a 
platánfáit. Előirányoztunk már 86.000 Forintot az állapotfelmérésre és a tervre. 



Szász-Vadász Endre: Magántulajdonon áll. Ettől még kivitelezhető? 
 
Jakab Júlia: Akkor is védetté lehet nyilvánítani. 
 
Szász-Vadász Endre: Ingatlan eladás esetén mi a helyzet? 
 
Jakab Júlia: Nem függ az ingatlantulajdonlástól, ezt bármikor meg lehet szüntetni, rendelet formályában a 
Képviselő Testület dönt ilyenkor. 
 

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

41/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy a benyújtott árajánlata alapján a Gyógytermészet Kft-től rendelje meg a Wenzel-villa 
kertjében lévő platánfák egészségügyi vizsgálatát és természetvédelmi kezelési terv elkészítését 
86.000.- Ft Ft+ÁFA (azaz Nyolcvanhatezer forint+ÁFA) áron. 
 

Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

6. Zöldfelületi kérelmek 

Jakab Júlia: A Vasvári Pál utca 19/c. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló fa visszavágását, mert 
belelóg a szigeteltelen vezetékekbe lógnak az ágak. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

42/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Vasvári Pál u. 
19/c. szám előtt lévő fa ELMŰ vezetékbe nyúló ágainak gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

Jakab Júlia: A Jégmadár utca 3. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló 5 db fa kivágását, a telek előtt 
parkolás, illetve építkezés miatt. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

43/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 2132 Göd, Jégmadár utca 19/c. 
szám alatti ingatlantulajdonost, hogy fakivágási kérelmét egészítse ki a telekre vonatkozó építési 
tervvel, amely a létesítendő kapubejártot is feltűnteti, mert enélkül a Bizottság nem tudja elbírálni a 
kérelmét. 
 



Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A Szeder utca 12/b. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló jegenyefák száraz ágainak 
eltávolítását, balesetveszély elhárításának érdekében. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

44/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Szeder u. 12/b. 
szám előtt jegenyefák száraz ágainak levágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A Dózsa György u. 12. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló juharfa gallyazását, mert 
eltakarja a közvilágítást és az ingatlan fölé nyúlik. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

45/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Dózsa György 
u. 12. szám előtt lévő juharfa ELMŰ vezetékbe nyúló ágainak gallyazását és az ingatlan fölé nyúló 
ágainak levágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. június 15. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: A Göd Kossuth Lajos utca 43. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló félig kidőlt tuja 
eltávolítását, melyet maga nem tud kivitelezni, mert belelóg a szigeteltelen vezetékekbe. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

46/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Kossuth Lajos 
u. 43. szám előtti tuja kivágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
 
Jakab Júlia: A Göd Sződi utca 17. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló diófa gallyazását. 
 



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

47/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Sződi utca 17. 
szám előtt lévő diófa gallyazását. 
  
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: A Göd Szent István utca 15. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló hársfa kivágását, mert 
a fa szétnyomta a járdát, az utat és a kocsibeállt. Fél, hogy rádől a házra. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

48/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd, Szent István u. 25. 
szám előtti hársfa kivágását, 2 fa pótlási kötelezettségével. 
 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: Dunakeszin a Fő út 132. szám alatti lakó, Göd külterület 066/1 számú ingatlan tulajdonosa a 
telek elektromos árammal való ellátása érdekében a 067 hrsz számú földúton sarjként kelt növényzetből a 
vezeték nyomvonalába elő sarjak eltávolításának engedélyét kéri. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

49/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131. Göd 067 hrsz számú 
külterületi földúton, a 066/1 hrsz számú ingatlanhoz vezetendő ELMŰ nyomvezeték vonalában, a 
sarjként kelt fák és cserjék kivágását. 
 
Határidő:  2019. június 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A 2132 Göd Duna utca 55/a. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló diófa kivágását vagy 
gallyazását, mert belenőtt az elektromos vezetékbe. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

50/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól  a 2132 Göd, Duna u. 55/a. 
szám előtti diófa kivágását, 1 fa pótlási kötelezettségével. 
 



Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: A Göd Szeder utca lakos jelezte, hogy a patak melletti részen erős suvadás jelentkezett, amely 
eléri az utat is, illetve veszélyes farészek találhatóak a területen ami jelenleg gondozatlan. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

51/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Szeder utcai 
patakparton a veszélyes száraz ágak levágását, valamint felkéri a beruházási osztályt vizsgálja meg a 
patakpart suvadásának műszaki megakadályozási lehetőségeit. 
  
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. június 15. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: Felsőgödön a Kisfaludy utcai orvosi rendelőnél több fán veszélyes száraz ágak vannak, az ott 
dolgozók kérik, hogy az önkormányzat távolíttassa el ezeket. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

52/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Kisfaludy utcai 
rendelőintézet előtti téren a veszélyes száraz ágak levágását. 
  
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. június 15. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: Csányi József képviselő kérelmezi az önkormányzat udvarán kiszáradt fa, valamint a korábban 
kivágott eperfa tönkjének eltávolítását. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

53/2019. (IV.30.) KVB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Pesti út 81. 
önkormányzat udvarán kiszáradt fa kivágását, valamint a kivágott szederfa tuskójának eltávolítását. 
  
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. június 15. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
7. Egyebek 

II. „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 



Szász-Vadász Endre: Javaslatot kellene tenni olyan személyre, aki környezetvédelmi díjra méltatott Pest 
megyében. 
 
Szekeres Máté: Csányi Bélára gondoltam, dunakutatás egyik oszlopos tagja, gödi lakos 
 
Jakab Júlia: A régi főépítészre is gondolhatunk 
 
Szász-Vadász Endre: Kér mindenkit, hogy gondolkodjon a jelöltön 
 
         III. Az év fája 
 
Jakab Júlia: A honlapra fel fog kerülni 3 kép melyre lehet szavazni, de még kéressük a jelölteket. 
 
 
Szász-Vadász Endre KVB elnök megköszöni mindenki munkáját és az ülést bezárja. 
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Szabó Árpád Szász-Vadász Endre 
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