
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2019. március 21-én 09:00-kor kezdődő 
rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. március 21. 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. 
Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 3 tag jelen van. Szabó Árpád és Szekeres Máté igazoltan van 
távol. Tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy az 1. napirendi pont halasztásra kerül. A bizottság tagjai 3 
„igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 

 

2. Vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezése 2019 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

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

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

2. Vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezése 2019 

 

Szász-Vadász Endre: átadja a szót Jakab Júliának. 

Jakab Júlia: A 2 út mentén és a városban kb. 200 db vadgesztenyefa van. A korán jött tavasz miatt tárgyalni 
kell a permetezésről mely a gombafertőzés ellen is védi a fákat. Kéri az árajánlat elfogadását. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

19/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága a Jegyző útján megbízza a környezetvédelmi 
előadót, hogy a benyújtott árajánlata alapján a Kicsi Jó Kft-től az aknázómoly mentesítést évi 2 
alkalommal, alkalmanként 467.940 Ft+ÁFA (azaz Négyszázhatvanhétezer-kilencszáznegyven 
forint+ÁFA) áron rendelje meg, valamint a mentesítések pontos idejéről a lakosságot tájékoztassa. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2019. 
Határidő:  2019. július 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

 



3. Zöldfelületi kérelmek: 

Jakab Júlia: A Budai Nagy Antal utca 4. szám alatti lakos kérelmezi az ingatlana elött álló elöregedett hársfa 
kivágását 

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

20/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Budai Nagy Antal 
utca 4. szám elött hársfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: Sárgarigó u 18. szám alatti lakos kéri az ingatlana elött álló 5 fa bevizsgálását, mert nagy ágak 
szakadnak le róla. 
 
Szász-Vadász Endre: Göd összes fáját fel kell mérni 
 
Jakab Júlia: Van állapotfelmérés, de a részletes több évig tartana, 5-6 millió forintba kerülne és nincs benne 
a költségvetésben 
 
Szabó Csaba: Debreceni Péter erdőmérnök már felmérte 
 
Berkes Miklós: Gödöt ismerő emberrel kellene felmérni, és a bicikliút és a közutak kereszteződésénél 
szükség lenne a bokrok megritkítására, mert balesetveszélyes. 
 
Jakab Júlia: A közterületes munkatársaknak erre nincs kapacitásuk 
 
Balogh György érkezett 9:15 
 
Jakab Júlia: Részletezi a bokrok okozta problémát 
 
Balogh György: Az Önkormányzat bővíteni szeretné a közterületes kollégák létszámát, Ők végeznék ezt a  
feladatot 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

21/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg a 2131 Göd, Nemeskéri Kis Miklós utca és a Sárgarigó utca 
kereszteződésénél 5 db elöregedett fa állapotfelmérését a balesetveszélyes állapot megelőzése 
érdekében. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
 
Jakab Júlia: Jégmadár u. 46/B szám alatti lakos ingatlana mögött lévő nyárfacsoport kivágását kéri, mert a 
leszakadó ágak életveszélyesek. Pótlásáról a lakos gondoskodik ősszel. 
 



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

22/2019. (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, Jégmadár utca 
46/b szám mögött lévő nyárfacsoport kivágását, pótlási kötelezettség a kérelmező feladata. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: Az Alagút utcai Mosoly ABC tulajdonosa kéri az üzlet előtti csavartfűz kivágását, mert 
elöregedett. Gyümölcsfával pótolná. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

23/2019. (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, Alagút utcában 
lévő Mosoly ABC elött lévő csavartfűz kivágását, pótlási kötelezettség a kérelmező feladata. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A Pesti út 50 szám alatti lakos jelezte, hogy az ingatlan elött lévő ELMÜ vezetéket benőtte a 
ház előtti hársfa. Kéri a vezeték kiszabadítását a fa ágai közül. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

24/2019. (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 50 sz. 
előtti lámpatest és elektromos hálózat körüli növényzet gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A Fürdő u. 1/B/5 ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy a Nemeskéri kiserdőből több fa is megdőlt 
az ingatlana felé. Kéri a veszélyes állapot megszüntetését. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

25/2019. (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, Fürdő utca 1/B/5 
számú ingatlan mögött lévő, a Nemeskéri erdő szélén található veszélyes fák kivágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 



Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: A Kacsóh Pongrác utca 70 szám alatti lakos kérelmezi, a háza előtti fa vezetékbe lógó ágainak 
levágását. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

26/2019. (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, Kacsóh Pongrác 
utca 70. szám előtti fa vezetékbe lógó ágainak levágását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: A Göd, Mihácsi Gyula utca 13 és 15 szám alatti lakosok kérelmezik az ingatlanuk előtt lévő 
juhar kivágását, mert a fa termése mindenhol megtelepszik, sokat kell takarítani. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

27/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Nagy András 2131 Göd, Mihácsi 
Gy. utca 13. és Kovács László 2131 Göd, Mihácsi Gy. utca 15.  szám alatti ingatlantulajdonosok 
fakivágási kérelmét, mert egy fa kivágásához nem elegendő indok, hogy annak termését , vagy levelét 
össze kell takarítani, ez minden ingatlannál a mindenkori ingatlanhasználó feladata. Göd kertváros, 
amelynek zöld növényzettel ellátott kertvárosi jellegét az önkormányzat meg kívánja tartani. 
 
Jakab Júlia: Az Ady Endre utca 7. szám alatti lakos kérelmezi, a háza előtti 2 db madárcseresznye fa 
gallyazását, mert az űrszelvénybe és az ingatlanra is belógnak. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

28/2019. (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, Ady Endre utca 
7. szám előtti 2 fa gallyazását. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: A Göd Deák Ferenc utca 91.szám alatti lakos kéri a ház elött álló hársfa gallyazását. Két éve 
vágta vissza az Önkormányzat magbízottja. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 
 
 



 
29/2019. (II.25.) KVB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Libor Beáta 2131 Göd, Deák 
Ferenc utca 91. szám alatti ingatlantulajdonos gallyazási kérelmét, mert az ingatlan előtti növényzet 
ápolása minden ingatlannál a mindenkori ingatlanhasználó feladata. Az önkormányzat, kérelem 
alapján, kizárólag veszélyhelyzet elhárítása esetén tudja átvállalni az ingatlanhasználók ilyen jellegű 
kötelezettségeit. Jelenleg az adott fánál sem baleset, sem életveszély nem áll fenn. 
 
 
Jakab Júlia: A Göd Deák Ferenc utca 69. szám alatti lakos szeretné a ház elött álló akácfát kivágni, mert 
erősen korhadt. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

30/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2131 Göd, Deák Ferenc utca 
69. szám elött akácfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
 
Jakab Júlia: IV. Béla kir. utca 46. szám alatti lakos kéri az ingatlana előtt álló fa gallyazását, mert a 
vezetékekbe lógnak az ágak. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

31/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága elutasítja Eperné Polnai Edit 2132 Göd, IV. 
Béla király utca 46. szám alatti ingatlantulajdonos gallyazási kérelmét, mert az ingatlan előtti 
növényzet ápolása minden ingatlannál a mindenkori ingatlanhasználó feladata. Az önkormányzat, 
kérelem alapján, kizárólag veszélyhelyzet elhárítása esetén tudja átvállalni az ingatlanhasználók ilyen 
jellegű kötelezettségeit. Jelenleg az adott fánál sem baleset, sem életveszély nem áll fenn. 
 
Jakab Júlia: A Napsugár utca 38. szám alatti lakos kérelmezi az ingatlana előtt álló ecetfa kivágási 
engedélyét, mert valaki vegyszerrel tönkretette a fát. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
32/2019. (II.25.) KVB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi a 2132 Göd Napsugár utca 38. 
szám elött ecetfa kivágását, pótlási kötelezettség mellett. 
 
Határidő:  2019. október 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
Jakab Júlia: Nemeskéri Kiserdő éves fenntartási munkáinak szakmai irányítására árajánlatot kértünk Sódor 
Márton erdőmérnöktől, aki a z elmúlt években elkészítette az erdő fejlesztési tervét.  
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 



33/2019. (II.25.) KVB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága Jegyző útján felkéri a környezetvédelmi 
előadót, hogy rendelje meg Sódor Márton erdészeti szakértőtől a Nemeskéri erdő 2019. évi 
szakirányítási munkálatainak elvégzését 1.170.000.- Ft Ft+ÁFA (azaz Egymillió-egyszázhetvenezer 
forint+ÁFA) áron. 
 
Forrás:  Környezetvédelmi feladatok 2019. 
Határidő:  2019. december 31. 
Felelős:  Szász-Vadász Endre KVB elnök 
 
10. Egyebek 

Szász-Vadász Endre: az Oázis lakóparkban az Újház Centrum telep és a bölcsöde közé észükség lenne fasor 
telepítésére. 

Jakab Júlia: a vállalkozónak is kötelezettsége a fásítás. 

Szabó Csaba: Tuját is ültethetünk mert az zaj- és porfogó, gyorsan nő. 

Szász-Vadász Endre: Lemérem milyen hosszú a kerítés. 

Jakab Júlia: Javaslom, szavazzunk meg egy keretet mert sürget az idő. 500.000.- Ft-ot kellene tartalékolni a 
bizottsági keretből erre és a Várdomb fásítására. 

A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják a javaslatot. 
 

Balogh György: A várdomban lévő zászlótartóról leszakadt a zászló, amit visszaraknak, ha a zászlótartó 
rudat is kicserélik. A TESZ vállalja ennek a költségét. 

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 

 

  


