
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2019. január 28-án 09:00-kor kezdődő 
rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. január 28. 09:00  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Árpád 

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. Szabó Csaba jelezte távolmaradását, 
igazoltan hiányzik. Egyebekben nem kíván senki hozzászólni. 

 A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 

1. Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

 

2. Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

 

3. Zöldfelületi kérelmek 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

 

4. „Illegális hulladéklerakások felszámolása” pályázati tájékoztató szóban 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó 

 

Szász-Vadász Endre tájékoztatja a bizottságot, hogy a következő üléstől személyi változások lesznek. 
Szilágyi Sándor átül a Pénzügyi, Ellenőrzési és Jogi Bizottságba és helyette Lőrinc László érkezik a 
Környezetvédelmi Bizottságba. 

 Napirendi pontok tárgyalása 

1.) Környezetvédelmi feladatok 2019. 

Jakab Júlia: Minden év elején készül költségvetés tervezet, egyrészt a már tudható fix költségekre illetve 
az évben tervezett feladatokra. Ez a lista már a pénzüggyel egyeztetésre került. A 3-as pontban a tavaszi 
városi takarítás dátumánál az előző évi maradt, ezt javítani szükséges. Részletesen ismerteti az 

előirányzatokat és javasolja az előző évi sikeres környezetvédelmi programok megtartását. 

Szabó Árpád: Zöldhulladék elszállítás idén próba. Jövőben is együtt fut az őszi, tavaszi és a háztól 
elszállítás?  

Jakab Júlia: Párhuzamosan fog futni. Ősszel, mikor a legtöbb hulladék keletkezik megszokta a lakosság, 
nagy az igény rá. Nem akarja megszüntetni az önkormányzat. Szeretnénk, hogy a zöldfelület 
megmaradjon. 



Zombory László: Ebben az évben mennyi volt a tavaszi őszi lombakció? 

Jakab Júlia: 8 millió 

Zombory László: Akkor ez is emelkedik. 

Jakab Júlia: Igen, ebbe azt is számoltuk, hogy az önkormányzat kimegy, illetve ott van a hatalmas 
zsákköltség. 

Zombory László: Be lesz tiltva az égetés és az elszállításra törekednénk. Be le van ez számolva? 

Jakab Júlia: Igen, a háztól menő zöldhulladék elszállítás plusz költség. A zsák, munkagép, elszállítás 
mind-mind plusz költséget jelent. 

Zombory László: Nemeskéri parkerdő átminősítése mit jelent? 

Jakab Júlia: Készült egy kezelési terv, ezt szeretnénk tovább folytatni. Alap probléma, hogy ez egy 
pusztuló erdő és szeretnénk megújítani. Nem szeretnénk, hogy elérje a vágás érettséget. Szálaló erdő 
lenne, egyes facsoportok már ki vannak jelölve, ahova ültetünk új fákat, miközben a kiöregedőket 
kivágjuk. Ezért az átminősítés. 

Zombory László: Vannak civil szerveződések, akik a környezetvédelemért sokat tesznek. Az volna a 
kérésünk, hogy legalább az anyagi részéhez szeretnénk a munkához támogatást kérni.  

Jakab Júlia: Néhány éve született egy olyan döntés, hogy a bizottságok pénzét nem befolyásolja a civil 
szervezetek támogatása. Van rá lehetőség, civil szervezeteknek van mód igényelni támogatást. Illetve lesz 
a bizottsági keret, ha konkrét olyan feladat van, annak a kifizetésében tudunk segíteni. Számlakifizetést át 
tud vállalni a bizottság. A költségvetés elfogadásától lehet igényelni támogatást a civil szervezeteknek. 
Ezzel kapcsolatban a civil szervezetek támogatásáért felelős kolléganőt kell megkeresni 

Szekeres Máté: Zöld felületek rendben tartása a TESZ feladatai közt szerepelnek? 

Jakab Júlia: Nem, az a költségvetésben külön soron szerepel. 

Szász-Vadász Endre: Évek óta van a TESZ-nél egy ágdaráló, ez már üzemel? 

Jakab Júlia: Ígéret mindig van. Ősszel emlegették, hogy üzembe tudják állítani. Gondot jelentett, hogy 
nincs kiképzett kezelő hozzá. Nem tudom most hol tart a történet, következő ülésre megkérdezem, 
mikorra várható hogy üzembe tudjuk helyezni. 

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

1/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 
„Környezetvédelmi feladatok 2019” költségvetési sorra bruttó 43,961 MFt betervezését a 2019. évi 
környezetvédelmi feladatok megoldására, és a „Környezetvédelmi Alap„ költségvetési soron bruttó 
7,158 MFt fenntartását a Feneketlen-tó rekultivációjára. 
 
Határidő:  2019. december 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 



2.) Fakivágási és faápolási munkálatokat végző vállalkozók versenykiírása 

Jakab Júlia: Ha nem írnánk ki pályázatot, akkor minden munkálathoz három árajánlatot kellene bekérni, 
ami követhetetlen lenne. Ezért adott a lehetőség, hogy év elején írjon ki az önkormányzat pályázatot és 
egész évre válassza ki azt a vállalkozót, aki a fakivágási munkákat fogja végezni. Holnaptól függesztenénk 
ki és február 13-ig lehetne benyújtani pályázatot. 

Szekeres Máté: Alpintechnikát be lehetne tenni?  

Jakab Júlia: Be le lehet venni, de az alpintechnika sokkal drágább. Az elmúlt években nem volt ilyenre 
szükség. Előfordulhat, de eddig is meg tudtuk oldani. Gyakorlatban ez nem fordult elő. Ha a bizottság 
megszavazza, akkor úgy megy ki a pályázati kiírás.  

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

2/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága tendert ír ki a Göd Városában végzendő 
közterületi fakivágási és faápolási munkák elvégzésére, 2019. évre vonatkozóan. A kiírás 
lebonyolítására a Bizottság felkéri a címzetes Főjegyzőt. 
 
Határidő:  2019. február 15. 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

3.) Zöldfelületi kérelmek.  

Jakab Júlia: A Gutenberg utcában a patak parton sarjként kelt, elöregedett akácfa kivágását kéri 
ingatlantulajdonos. Önkormányzati fapótlási akció keretében fasor ültetését és ápolását vállalja.   

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

3/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Gutenberg u. 21. 
számmal szemben a patakparton sarjként nőtt akácfa csoport kivágását pótlási kötelezettség 
mellett. 
 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 
Jakab Júlia: A Petőfi Sándor utcában kérelmező akácfa gallyazását kéri. 

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

4/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Petőfi Sándor 
u. 13. szám előtti 1 db akácfa gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 



Jakab Júlia: A Szivárvány Bölcsőde Rákóczi utcai egységének fejlesztési munkái során optikai légkábel 
bevezetéséhez szükséges egy meggyfa és egy tuja gallyazása.  

Szekeres Máté: Földkábel mennyivel lenne drágább? 

Jakab Júlia: Körülbelül tízszeres a költsége. 

Szekeres Máté: Ennek utána lehet járni? 

Berkes Miklós: Ezeknek a fáknak olyan gyökerei vannak, amik akadályoznák a kábelfektetést. A bölcsőde 
játszóterét is fel kellene túrni hozzá, amellett nagy árnyékot ad a gyerekeknek, meg kellene tartani a fát.  

Szilágyi Sándor: Mennyire nagy beavatkozás ez a gallyazás? Elektromos műveknél rosszak a 
tapasztalatok. 

Jakab Júlia: Nem az ELMŰ vágja. A javaslat, hogy az önkormányzat megrendelje meg a saját 
vállalkozójától. ELMŰ mindig elmondja, hogy nem kertészeti vágást végeznek. Nagyon szépek, de ezek 
nem fák, hanem tuják.  

Szász-Vadász Endre: Lehetne árajánlatot bekérni, hogy mennyibe kerülne a földkábelezés? 

Jakab Júlia: Nagyobb jelentőséget tulajdonítunk ennek, mint amennyit ér egy tuja. Nincs arányban a 
probléma a megoldással.  

Szekeres Máté: Nem a tujáról és meggyfáról van szó, hanem a vezeték megszüntetéséről.  

Jakab Júlia: Ha nem a lomb, akkor a gyökér lesz útban a kábelnek.  

Szekeres Máté: Ha mindig azt nézzük, hogy hol arányos és hol nem, akkor nem jutunk előbbre. A kérdés 
mikor jutunk el oda, hogy előtérbe helyezzük a földkábelezést? 

Szilágyi Sándor: A bölcsőde az önkormányzathoz tartozik. Ezt is figyelembe kell venni. Ritkítsák meg, de 
ellenőrizetten, szakszerűen legyen megcsinálva.  

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

5/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Rákóczi úti 
Szivárvány Bölcsőde egységben 1 db meggyfa és 1 db tuja gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 
 
 
 
 



Jakab Júlia: Rákóczi utcában az alagúttól a vasút felöli oldalon a bokros, fás növényzet visszavágására 
lenne szükség.  

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

6/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Rákóczi utca, 
Alagút utca és Nagy Imre utca közötti szakaszán a vasút felöli oldalon, az űrszelvénybe nőtt bokros, 
fás növényzet visszavágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 

Jakab Júlia: A Nemeskéri-Kiss Miklós út 64. szám előtt ingatlantulajdonos kéri a közterületen lévő 1 db 
meggyfa kivágását. Elöregedett és veszélyessé vált. Tulajdonos vállalja a pótlást. 

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

7/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Nemeskéri-
Kiss Miklós út 64. szám előtti 1 db meggyfa kivágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre 
 

Jakab Júlia: Kérelmező az Ibolya utca 7. szám előtt diófa kivágását kérelmezi. Képeken jól láthatóan le 
van kopaszítva a fa.  

Szekeres Máté: Most akkor védjük a fákat vagy engedjük el?  

Zombory László: Pótlást lehet kérni tulajdonostól? 

Jakab Júlia: Egyértelmű a határozati javaslatban, hogy pótlási kötelezettség mellett.  

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

8/2019. (I.28.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Ibolya u. 7. szám 
előtt 1 db diófa kivágását pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Szász-Vadász Endre 
 
 
 



4.) Illegális hulladéklerakások felszámolása pályázati tájékoztató szóban 

Jakab Júlia: Képviselő-testületi ülésen már szavaztak róla. Innovációs és Technológiai Minisztérium írt ki 
pályázatot. Január 28. – február 28. között lehet beadni és 500.000 – 3 millió forintig lehet pályázni. Amit 
mi felmértünk az 2,5 millió körül van. Sikerült összerakni az anyagot, reggel leadtuk a pályázatot. 
Szerettünk volna bekerülni az első 50 közé. Múlt héten felmértük, igyekeztünk inkább kicsit felülbecsülni.  

Szász-Vadász Endre: Köszönjük a tájékoztatást. Kívánjuk, hogy sikerüljön.  

 

Szász-Vadász Endre KVB elnök megköszöni mindenki munkáját és az ülést bezárja. 

 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Szabó Árápd Szász-Vadász Endre 
Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök 

 

  


