
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2019. február 25-én 09:00-kor kezdődő 
rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. február 25. 09:00  

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. 
Tájékoztatja az jelenlévőket hogy döntés született arról, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és 
Jogi bizottság tagja Lőrinc László valamint a Környezetvédelmi Bizottság tagja Szilágyi Sándor helyet 
cseréltek. Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 4 tag jelen van. Lőrinc László nem igazolta 
hiányzását.  Egyebekben Jakab Júlia a tavaszi nagytakarításról és az OVIT védősáv anyagáról szeretne 
tájékoztatást adni. 

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

1. Közterület-felügyelet 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

2. K-V Mobil Kft. ajánlatának elbírálása 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

3. Göd hulladékgazdálkodási stratégiája 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

4. „Göd természetesen” Göd város zöldfelület és közterület fejlesztési Programja 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

9. Zöldfelületi kérelmek 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Közterület-felügyelet 2018. évi beszámolója 
 

Szabó Csaba: a Képviselő-testület elfogadta a Közterület-felügyelet 2018. évi beszámolóját. 

dr. Nagy Atilla: Lekéstünk az előző Környezetvédelmi Bizottság üléséről. Nehéz közterület felügyelőt 
találni, mert lakóhelyükön kellemetlen dolgozni, sok a konfrontáció. Tervezzük, hogy változtatunk a 
rendszeren, 2 közterület felügyelő mellé két segítő lesz, akik nem végeznek hatósági munkát, de segítik a 
közterület felügyelők munkáját, és egyéb feladatokat is ellátnak 

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



 
9/2019. (II.25.) KVB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elfogadja a Közterület-felügyelet 2018. évi 
beszámolóját 
 
Határidő:  2019. február 25. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

dr. Nagy Atilla távozik 

 

2. K-V Mobil Kft. ajánlatának elbírálása 

 

Jakab Júlia: Lakossági kezdeményezésre szeretnénk a játszótér és a SAMSUNG közti kerítés mentén 
ciprusfákat telepíteni. Az előterjesztés előzményeivel összhangban felmerül, hogy fel lehetne kérni a 
kivitelezőt, hogy locsolja a sövényt az ültetés után, ami a talajterhelési díjat terhelné nem a 
Környezetvédelmi Alapot. 

Szekeres Máté: Ki fogja karbantartani a sövényt? 

Jakab Júlia: Első évben nem szükséges, a következő közterületi kiírásban benne lenne. 

Szabó Csaba: Egy évben elég egyszer. 

Szabó Árpád: Egyet értek a ciprussal, permetezni is szükséges. 

Bertáné Tarjáni Judit: Támogatom. 

Szász-Vadász Endre felkéri Jakab Júliát, hogy kérjen árajánlatot a további gondozásról. 

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

10/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy 
rendelje meg a K-V Mobil Kft-től a Göd-Újtelep Zrínyi Miklós utcában lévő focipálya és a játszótér 
SAMSUNG felőli kerítése mentén a Leylandi Ciprusok telepítését 220.500 Ft+ÁFA (azaz 
Kettőszázhúszezer-ötszáz forint+ÁFA) áron. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi alap 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

3. OVIT védő erdősáv telepítése 

Jakab Júlia: Az OVIT kanyarban terv van a fatelepítésre, de a Beruházási osztály tervében 3 közmű is fut 
a területen, ezért a Bizottság következő ülésére újra kell tervezni, mert mindent módosítani kell. 

Szabó Csaba: A közművek a földhányás előtt futnak? 



Jakab Júlia: Igen 

Szász-Vadász Endre megköszöni a tájékoztatást. 

4. Göd hulladékgazdálkodási stratégiája 

Jakab Júlia: 2013. óta tart a magyar hulladékgazdálkodás átszervezése. Mi az önkormányzat bevételéből 
szeretnénk ezt évente kétszer megoldani a veszélyes hulladékok és építési hulladékok begyűjtését. A 
lakosságot is szeretnénk ösztönözni a helyi sajátosságok alapján. 

Szabó Árpád: Jó hogy van stratégia, milyen időintervallum a megvalósulás? 

Jakab Júlia: Van beadva pályázatunk, 2021-ben lehet egy telephelyet létrehozni.  

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

11/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy 
rendelje meg a Konto Expet Bt-től a hulladékgazdálkodási stratégiát 250.000 Ft+ÁFA (azaz 
Kettőszázötvenezer forint+ÁFA) áron, a lakosság magasabb színvonalú hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással való ellátása érdekében. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi Bizottsági keret 2019 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

5. „Göd Természetesen” Göd város zöldfelület és közterület fejlesztési Programja 

Jakab Júlia: Orientáltabban ki akarunk térni a közterületek természetvédelmére, a klímaváltozás 
csökkentésére. A cél hogy később lehessen fejlesztéseket ráépíteni. 

Szekeres Máté: Ökológiai élővilágról, a tavak minőségéről nincs lista? 

Jakab Júlia: A Feneketlen tavat most próbáljuk megmenteni, van szakértő, aki ebben segít. Az élővilág 
nem témája a tanulmánynak. 

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

12/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a környezetvédelmi előadót, hogy 
rendelje meg a Konto Expet Bt-től a „Göd természetesen” Göd város zöldfelület és közterület 
fejlesztési Programját 460.000 Ft+ÁFA (Négyszázhatvanezer forint+ÁFA) áron, a város 
infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi Bizottsági keret 2019 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

9. Zöldfelületi kérelmek 

Jakab Júlia: A Szeder utcai patakparton 2 db fűzfa gallyazása szükséges 



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

13/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Szeder utcai 
patakparton a 2 db fűzfa gallyazását. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 
Jakab Júlia: A Margit utca 4. szám alatti lakos kérelmezi a Margit utca és a Kacsóh Pongrác utca sarkán 
lévő celtiszfa gallyazását. 

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

14/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Margit u. és a 
Kacsóh Pongrác utca sarkán 1 db celtiszfa gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: Lakossági kérésre a Nemeskéri úton található temetőben a sír gondozását nehézzé tesz a 
sarjként kelt szederfák termése. A helyszíni szemlén a temető gondnok Jernei Gábor elmondta, hogy több 
hasonló panasz is érkezett hozzá. 

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

15/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Nemeskéri 
úton található temetőben lévő, sarjként kelt szederfa csoportok kivágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

Jakab Júlia: Az ELMÜ Hálózati Kft. új trafóállomás építését tervezi a Jegenye és Rezeda utca sarkán ezért 
kérelmezik az ott található magonc nyárfák kivágási engedélyét. 

Szekeres Máté: A trafó föld felettit? 

Jakab Júlia: Igen. 

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



16/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi az ELMŰ Hálózat Kft. részére 
a 2131 Göd Jegenye utca és a Rezeda utca sarkán magonc nyárfa csoport kivágását. 
 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A Pesti út 142. szám előtti lámpatest nem ég, de a szerelők nem tudják megközelíteni a 
lámpát, mert annyira benőtte a körülötte lévő növényzet. 

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

17/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Pesti út 142. 
szám előtti lámpatest körüli növényzet gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: Lakossági bejelentés érkezett, hogy Kis Ernő u 12/A előtt az utcai akácfa belenőtt az 
elektromos vezetékbe. 

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

18/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Kis Ernő utca 
12/A előtt lévő akácfa gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 

10. Egyebek 

Jakab Júlia: Szeretnénk megtartani a városi nagytakarítást április 6-án vagy 13-án. 

Szabó Csaba:A TeSzedd! március 18-25 között lenne. A két program közel van egymáshoz ez nem 
szerencsés. 

Jakab Júlia: Rakjuk össze a két programot. 

Szabó Csaba: Egyet értek. 

Jakab Júlia: Kesztyűt kellene venni, a TeSzedd! finanszírozná az elszállítást. Plakátozni kellene és a Gödi 
Körképben megjelentetni. 

Szabó Csaba: A külterületek takarításával mi a helyzet? 



Jakab Júlia: A külterületek takarítására pályázat beadása van folyamatban. Ne vonjuk ebbe bele. Március 
23 lenne akkor az időpont + 1hét esőnap. 

Szász-Vadász Endre megköszöni a tájékoztatást. 

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

 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Szabó Csaba Szász-Vadász Endre 
Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök 

 

  


