
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2016. március 31-i, soron következő ülésén, a Gödi 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Csányi József tag nincs jelen, jelezte távol maradását.) 
                             
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 8 tag jelen van. A bizottság 
állandó jegyzőkönyv hitelesítője Csányi József, Ő most nincs jelen, ezért felkéri Szász-
Vadász Endre bizottsági tagot, hogy legyen a mai jegyzőkönyv hitelesítője.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  Egyebek I. jelöléssel kiküldésre és kiosztásra kerültek a 
„Tájékoztató és intézkedések megtétele az alsógödi Duna-parton (2770/1. hrsz.) történt 
fakitermeléssel kapcsolatban”, és az Egyebek II. jelű „Beszámoló Vác Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűvédelmi tevékenységéről” napirendi pontok.  
 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál van hozzászólásuk. 
 
Szász-Vadász Endre: Oázis lakóparkban történt fakivágásról szeretne az Egyebekben 
hozzászólni.  
 
Szabó Árpád: Szintén ebben az ügyben akart hozzászólni. 
 
Szekeres Máté: Nevelekben kihelyezett csontok, állati maradványokkal kapcsolatban szeretne 
hozzászólni. 
. 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-szel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy április 4-én 
hétfőn érkezik meg a tájékoztató anyag.   
 
Szabó Csaba: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirendi pontokról, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyéről és az Egyebekben tárgyalt napirendekről. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) „Találd ki újra 2016!” című pályázat meghirdetése 
    Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök / Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző      
 
2.) Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző   

 
3.)Egyebek 

• „Tájékoztató és intézkedések megtétele az alsógödi Duna-parton (2770/1. hrsz.) 
történt fakitermeléssel kapcsolatban” (Egyebek I.) 

• „Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről” (Egyebek II. jelű) 

 
 



 
1. napirendi pont: „Találd ki újra 2016!” című pályázat meghirdetése 
 
Jakab Júlia: Minden évben meghirdette a bizottság a gödi általános iskolás gyermekek 
számára az újrahasznosítással kapcsolatos pályázatot. A pályamunkák lehetnek: használati 
tárgy, dísztárgy, játék. A pályázati nyereményekre 50 eFt-ot kér a bizottságtól. Egyre több 
pályamunka érkezik. Minden résztvevőt díjazunk, a gyermekek környezettudatos nevelése a 
pályázat célja. A díjak általában sporteszközök és csokoládék. Ebből az összegből vásárolja 
meg a Madarak és Fák Napján a környezetvédelmi tájékoztatók alkalmával rendezett 
vetélkedők díjait is. Április vége lesz a határidő a pályamunkák beadására.   
 
A bizottság 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága saját 
pénzügyi keretéből 50.000,-Ft-ot biztosít a „Találd ki újra 2016.” pályázatban 
résztvevők díjainak megvásárlásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
 
2. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek 
 
Jakab Júlia: A helyszíneken lévő fákról fényképfelvételeket készített, melyeket az alábbi 
sorrendben bemutat. 
 

• GSE kérelme (Alsógödi csónakház) 
 
Jakab Júlia: Tavaly a csónakháznál lévő nyárfát megmentették. Sok a száraz ág és a fa közepe 
is rossz állapotban van, az épületet és a gyerekeket veszélyezteti. A sportegyesület kéri a 
kivágást, a pótlást vállalják. A pótlás ősszel történhet, április 30. előtt nem tudjuk kivágatni a 
fát a feltorlódott munkák miatt.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól az alsógödi csónakház mellett található nyárfa kivágását. A pótlást a Gödi 
Sportegyesület végzi el 2016. őszén. 
 
Határidő a fakivágásra: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
 
 
 



 
• GHR bejelentés – Szent Imre herceg u. – József u. – fűzfa gallyazása 

 
Jakab Júlia: A Gödi Hibabejelentő Rendszeren keresztül érkezett, Szent Imre herceg utca és a 
József utca kereszteződésében található fűzfa balesetveszélyes ágainak levágása iránti 
kérelem. A gyaloghíd feletti fa gallyazása indokolt, igaza volt a bejelentőnek.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

19/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Szent Imre herceg utca és a József utca kereszteződésében álló fűzfa 
balesetveszélyes ágainak eltávolítását. 
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Huzella Tivadar Általános Iskola – udvaron található fák gallyazása 
 

Jakab Júlia: Az iskola udvaráról a parkoló fölé nyúló madárcseresznyefa ágai szárazak, ami 
veszélyeztetik az ott parkoló kocsikat és utasaikat. A másik fa két épület közé nőtt, ennek is 
szükséges a gallyazása. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Huzella Tivadar Általános Iskola udvarán álló, 2 db fa balesetveszélyes 
ágainak eltávolítását.  
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Barthel Rúzsa Zsolt – 2132 Göd, István u. 2/a.  
 
Jakab Júlia: Az ingatlantulajdonos kéri a háza melletti fák gallyazását. A kérelem indokolt. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

21/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd, István u. 2/a. előtt álló 2 db fa balesetveszélyes ágainak 
eltávolítását.  
 



Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Marjai Éva – 2131 Göd, Árvácska u. 18. – kérelme 
 
Jakab Júlia: Az Árvácska utca és a Rezeda utca kereszteződésében lévő két fa belenőtt a 
vezetékbe. A vezeték szigetelt, de mégis javasolja, mert egy nagyobb szélvihar esetén áram 
nélkül marad a környék. A két fa gallyazása indokolt. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól az Árvácska és Rezeda utca kereszteződésében álló fák vezetékbe lógó 
ágainak eltávolítását.   
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Rómaiak útja 22. – nyárfa gallyazása  
 
Jakab Júlia: Erről a helyszínről nincs fénykép. Térképen bemutatja a területet. Az 
önkormányzati területen található nyárfák a patak melletti részen vannak. A fák kivágása 
költséges lenne. A Rómaiak u. 22. sz. ingatlan felé hajló nyárfa visszavágását javasolja, 
kosaras autóról.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

23/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól az önkormányzati területről a Rómaiak útja 22. sz. ingatlan fölé lógó 
nyárfa ágainak eltávolítását.   
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Táncsics u. 7. sz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelme 
 
Jakab Júlia: Az ingatlan tulajdonosa időskorú, kéri az ingatlana előtti vezetékbe nőtt 
meggyfák visszavágását. Ez egy kisebb munka, javasolja elvégeztetni. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 
 



 
24/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Táncsics u. 7. sz. előtti 4 db meggyfa visszavágását.   
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Herman Sándorné – 2131 Göd, Jókai u. 21. – kérelme 
 

Jakab Júlia: A hársfa sérült, repedt, a közepén lyuk van, emiatt kettészakadhat. Egy erős 
koronakönnyítést javasol, a törzs alsó része sérült, a fa kettészakadhat.  
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

25/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan előtti hársfa koronakönnyítését.    
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Ökrösi Sándor – 2132 Göd, Széchenyi u. 28. – kérelme 
 

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti szilvafa kivágását kéri, az ágai az űrszelvénybe 
lógnak. A fát a kérelmező saját maga vágja ki és pótolja. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd, Széchenyi u. 28. sz. ingatlan előtti szilvafa kivágását, pótlási kötelezettség 
mellett.  
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Kovács Jenőné – 2131 Göd, Rákóczi u. 21. - kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti akácfa kivágását kéri az önkormányzattól, mert 
ágai belelógnak a vezetékbe. Mérlegelés kérdése. Igazából nem veszélyes a csonkolt fa, a 
frissebb ágak belelógnak a vezetékbe. 



 
Szabó Csaba: Javasolja csak azoknak az ágaknak a levágását, amik a vezetékbe lógnak. 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Rákóczi út 21. sz. előtti akácfa vezetékbe lógó ágainak 
gallyazását.     
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Debreceni György – 2132 Göd, Kolozsvári u. 28. – kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtt lévő fa kivágását kéri. Egy félig elszáradt diófáról 
van szó, javasolja engedélyezni a kivágást. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

28/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd, Kolozsvári u. 28. sz. előtti diófa kivágását.  
     
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Lenkey Zsuzsanna – 2131 Göd, Sajó u. ¾. – kérelme 
 

Jakab Júlia: A kérelmező a háza előtti madárcseresznyefák száraz ágainak levágását kéri. Az 
ágak az űrszelvénybe lógnak. Javasolja a koronakönnyítést. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

29/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2131 Göd, Sajó u. 3/4. sz. előtt álló 2 db madárcseresznyefa vezetékbe 
lógó ágainak gallyazását.     
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 



 
• Árkosi Árpád – 2132 Göd, Attila u. 17. – kérelme 

 
Jakab Júlia: A kérelmező a háza előtti szilvafa kivágását kéri, mert a vezetékbe ér, saját maga 
gondoskodna a pótlásról. 
 
A bizottság tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

30/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd, Attila u. 17. sz. előtti szilvafa kivágását.  
A bizottság az ingatlan tulajdonosát felkéri a fa pótlására, melynek határideje 2016. 
október 31.      
 
Határidő: 2016. 10. 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Savolász Károlyné – 2132 Göd, Madách u. 14. – kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a ház előtti diófa és egy meggyfa kivágását kérte. A diófa nem 
értékes, a meggyfa kisebb méretű volt. 
 
Lenkei György tag kiment.  
Balogh György tag távozott. 
  
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd, Madách u. 14. sz. előtti szilvafa és diófa kivágását.  
A bizottság az ingatlan tulajdonosát felkéri a fák pótlására, melynek határideje 2016. 
október 31.      
 
Határidő: 2016. 10. 31. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Havasi Andrea – 2131 Göd, Kerekerdő u. 34/a – kérelme 
 
Jakab Júlia: A kérelmező a saját maga által ültetett fűzfákat szeretné kivágni, mert a közelben 
lakók panaszkodnak, hogy a fák karcolják az autóikat. Sok konfliktusa van ezért a 
szomszédokkal.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

 
 



 
32/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2131 Göd, Kerekerdő u. 34/a. sz. előtt lévő 2 db fűzfa kivágását 2016. október 15-e 
után.   
A bizottság az ingatlan tulajdonosát felkéri a fa pótlására, melynek határideje 2016. 
december 31.      
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Berekvölgyi Gabriella - Dunakeszi, Pihenő sor 126.  – kérelme 
 
Jakab Júlia: A Szakáts-kert melletti ingatlannál egy száraz, dőlő nyárfa kivágását kérik. A 
visszavágást nagyon erőteljesen kellene végezni. A kosaras autóról lehetne részlegesen 
levágni.  
 
Szabó Csaba: Javasolja a fa kivágását.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Szakáts-kertben lévő balesetveszélyes nyárfa kivágását.       
 
Határidő: 2016. 04. 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Csaba Levente - 2132 Göd, Rákóczi u. 50/b. – volt kenyérgyár új tulajdonosának 
kérelme 

 
Jakab Júlia: Nagymennyiségű illegális zöldhulladékot hordtak oda a környéken lakók. A 
terület tisztítása szükséges. A tulajdonossal arra az egyezségre jutottak, hogy az 
önkormányzat elszállíttatja a zöldhulladékot, a tulajdonosok körbekerítik a területet, 
megelőzve ezzel az újabb lerakást. Árajánlatot kért a konténeresektől, a szállítási költség 28 
eFt + ÁFA.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

34/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd, Rákóczi u. 50/b. előtt illegálisan lerakott zöldhulladék 
elszállításához a konténereket. A bizottság saját pénzügyi keretéből 28.000,-Ft+Áfa 
összeget, azaz 35.560,-Ft-ot biztosít a szállítási költségek fedezetére. 
 



 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Godó Szilvia (megbízott) – 2132 Göd, Attila u. 7. – kérelme 
 
Jakab Júlia: Tavaly már a bizottság előtt volt ez az ügy. Két szép platán fáról van szó, ami kb. 
70 évesek. Volt már gallyazás, a tulajdonos lánya is tett már bejelentést. Most megbízták 
Godó Szilviát az ügy intézésére, aki dokumentumokkal alátámasztva állítja, hogy a fák 
balesetveszélyesek. Javasolja a két fa ultrahangos bevizsgáltatását, melynek költsége 20 eFt. 
A fák kivágását nem javasolja, az értékük több százezer forint. 
  
Szabó Árpád: Javasolja, hogy a tulajdonos vállalja a bevizsgáltatás költségét és ha a fák 
veszélyesek, akkor az önkormányzat kifizeti.  
 
Jakab Júlia: A védetté nyilvánítást meg lehet kezdeni a fa bevizsgálása után.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a bevizsgálást az önkormányzat saját költségén végeztesse el, 
ezután legyen döntés az ügyben. 
 
 A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

35/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg 2132 Göd, Attila u. 7. sz. ingatlan előtt 
lévő 2 db platánfa műszeres vizsgálatát a balesetveszélyesség megállapítása érdekében, 
melynek költsége 20.000,-Ft + ÁFA, azaz 25.400,-Ft. 
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Kálmán utca – növényzet pótlása 
 
Jakab Júlia: A Kálmán utcai vízelvezető árok kiépítése során 2015-ben a fákat ki kellett vágni. 
A lakók felháborodását követően az önkormányzat ígéretet tett a növények pótlására. Mivel 
fák nem férnek el, ezért a cserjesor ültetését javasolja. A lakóknak tájékoztató levél ment ki, 
hogy milyen sövénytípust kérnek, három féle lett nevesítve. Az ültetéshez a jelenlegi talaj 
nem megfelelő, ezért a körzet képviselője ígéretet tett arra, hogy a földet is biztosítja az 
ültetéshez. Helyszíni szemlén vettek részt, ahol a javaslat a cserjesor volt, amit 
megszakításokkal lehetne ültetni.   
 
Szabó Csaba: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 



 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

36/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága biztosítja a 
Kálmán utcai vízelvezető árok építése miatt kivágott növényzet visszapótlását, melynek 
összege 75.000,-Ft + ÁFA, azaz 95.250,-Ft. A bizottság felkéri a környezetvédelmi 
ügyintézőt a növények ültetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.  
 
Határidő: 2016. 04. 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
Jakab Júlia: A bizottsági tagok részére kiküldött zöldfelületi kérelmekhez csatlakozik még 
négy kérelem, ami azóta érkezett be, hogy kiküldésre került az anyag. Ezekről nem tud 
fényképfelvételeket mutatni.  
 

• Beruházási és Városüzemeltetési Osztály kérelme – Rozmaring utcai fakivágások 
 
Jakab Júlia: Az Ilka Csárdánál, a Rozmaring utca egy részénél a vízelvezető árok kialakítása 
miatt szükséges a fakivágás. Javasolja, hogy az önkormányzat a pótlást végezze el. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

37/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a Rozmaring utcában a vízelvezető árok létesítésénél útban lévő fák kivágását, pótlási 
kötelezettség mellett. 
 
Határidő: 2016. 04. 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Ady e. u. 14. sz. önkormányzati ingatlanon történő fakivágások 
 
Jakab Júlia: Az önkormányzat megvásárolta az ingatlant. Itt lesz a Kincsem óvoda új 
óvodaegysége, teljes felújítást végez az önkormányzat. Az udvaron található 3 db fenyő, 3 db 
tuja, 15 db vegyes fajtájú fa kivágását kérte a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály.  
 
Popele Julianna: A Beruházási Osztály kérte a kivágásokra az engedélyt. A kerítés melletti 
részen lesz a parkoló, ezért mindenképp ki kell vágni a fákat, de a parkosítást elvégzik az új 
óvoda udvarán. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

 
 
 



 
 

38/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi 
a 2132 Göd, Ady Endre u. 14. sz. alatti önkormányzati ingatlanon az épületfelújítás 
kapcsán szükséges fák kivágását.  
 
Határidő: 2016. 04. 30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 

• Bozóky tér  – gallyazás 
 
Jakab Júlia: A parókia fölé nyúló ágak gallyazása szükséges. Ez a délnyugati térnegyed.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

39/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a 2132 Göd, Bozóky tér délnyugati térnegyedében a parókia fölé nyúló fák 
gallyazását.   
 
Határidő: 2016.04.30. 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
 

• Duna-part Nyaralóházak – veszélyes fák kivágása, gallyazások 
 
Jakab Júlia: A Duna-part Nyaralóházak területén több fa kivágását és visszavágását kérték. 
Fényképfelvételeket mutat a gallyazásra váró fákról és a jegenye fákról.  
 
Szerekes Máté: A balesetveszélyes fákat ki lehetne vágni, és az iskolák bevonásával új 
faültetéseket végezni, a környezettudatos nevelés érdekében.  
 
Jakab Júlia: Javasolja a házakba nőtt fák kivágását, a többi vágást ősszel elvégezni. 
 
Szabó Csaba: Javasolja a jegenyefákat először csonkolni és a kiszáradt fát kivágni. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

40/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy rendelje meg az önkormányzattal szerződött 
vállalkozótól a Duna-part Nyaralóházak területén lévő 1 db kiszáradt fa eltávolítását, és 
a végeztesse el a faházakra lógó fák gallyazását, továbbá a balesetveszélyes jegenye fák 
csonkolását.  



 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

• Egyebek 
 

- (I) Tájékoztató intézkedések megtétele az alsógödi Duna-parton (2770/1. 
hrsz.) történt fakitermeléssel kapcsolatban 

 
Szabó Csaba: Tegnap lakossági fórum volt e témában a hivatalban. Az önkormányzat által 
kért intézkedéseket tartalmazza az előterjesztés, három határozati javaslatról kell dönteni.  
Simon Tamás alpolgármester készített egy táblázatot, ami a kihelyezendő madárodúkról 
tartalmaz információkat és képeket. Környezetvédelmi feladatok költségvetési keretből 
javasolja finanszírozni.  
 
Szekeres Máté: Javasolja, hogy a Madártani Egyesülettel egyeztessenek az odúk 
kihelyezésével kapcsolatban.  
 
Szabó Csaba: Egyetért a javaslattal és kiegészíti azzal, hogy ebben az ügyben Jakab Júlia 
intézkedjen. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

41/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
környezetvédelmi ügyintézőt, hogy a 2770/1. hrsz-ú területen kihelyezésre kerülő 
madárodúkkal kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket és vegye fel a 
kapcsolatot az illetékes szakemberekkel.  
 
Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok - 2016 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  
 
 

- (II.) „Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről” 

 
Szekeres Máté: A beszámoló tartalmazza, hogy Göd területén 33 tűzeset volt. Ez Váchoz 
viszonyítva nagyon sok. 25 műszaki mentés is volt. Nem lehet tudni, hogy ezek az esetek 
miért ilyen nagy számúak. A közlekedéssel kapcsolatban hiányosságnak tartja, hogy a  2/a 
útról letérésnél nincs érzékeltetve, hogy belterületre érkezik az autós, nincs sávlehúzás, sem 
egyéb jelzés. Nem tűnik fel, hogy lakott területre érkeznek az autók. Ez a statisztika kiugróan 
magas számot mutat. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy van egy gödi önkéntes mentőcsapat, 
akik tagjai közt környezetvédelmi szakértő is van. Őket is be lehetne vonni a munkálatokba, 



akár a közterület-felügyelettel együtt. Ennek az önkéntes csapatnak Ő is tagja. Vác Város 
Önkormányzatától kaptak megkeresést például rendezvények biztosítására is. Olyan 
járművekkel rendelkeznek, amikkel meg lehet közelíteni a nehezebb területeket.  
 
Jakab Júlia: A Gödi Körképben cikket lehetne írni a mentőcsapat tevékenységéről.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontban szereplő 
beszámoló tudomásul vételéről. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

42/2016.(III.31.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága tudomásul 
veszi a Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 

- Bornemissza utca, zöldsáv irtás 
 
Szász-Vadász Endre: A telektulajdonosok irtják a területet. Fényképfelvételeket készített a 
helyszínen.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Korábban az akácos erdőt kivonták az „erdő” művelési ágból és a 
terület „lakóterület”-té lett nyilvánítva. A Jancsihegy Kft. ígéretet tett arra, hogy az ottani erdő 
megmarad. Később a Duna-Invest Kft. lett a tulajdonos. A 6951/911. hrsz-ú területről van 
szó, ahol a zöldsáv irtását kirívóan közösségellenes magatartásnak lehet minősíteni. Javasolja 
a helyszíni szemlét és hatósági intézkedést.   
 
Csányi József tag megérkezett.  
 
Csányi József: Beszámol egy helyszíni szemléről, amit a közlekedési hatósággal közösen 
tartott az önkormányzat a PENNY Marketnél lévő lámpás kereszteződés kialakításának 
ügyében. A Magyar Közútkezelő Kht. munkatársai tájékoztatták a jelenlévőket arról, hogy 
milyen pályázati lehetőségek vannak a lámpás kereszteződés kialakítására. Ez a beruházás kb. 
30-40 mFt + ÁFA költségű lenne, melyre az önkormányzatnak kell megtalálni a 
finanszírozási forrást.  
 
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást és a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést bezárja. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

Szabó Csaba       Szász-Vadász Endre 
VKB elnök       képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 



 
 


