
ELŐLAP

Aú. napirendi pont
Bizalmas: □

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe: Gödi talajvíz minőségének vizsgálata

Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszakban felmerült vízminőségi problémák, és az azóta megtörtént (illetve meg nem történt) 
mérések a város részéről saját méréseket tesznek szükségessé.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Fülöp Zoltán

Az előterjesztést készítette:
Fülöp Zoltán

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.09.22

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind aláírtan kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság í 1
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület □

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 1 1 IGEN: S
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: S . s-
Pénzügyi osztályvezető ellen jegyzése: .. .piÁ. . IÁ

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □
IGEN: E 1‘ / í

Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT; □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Környezetvédelmi és 
városfejlesztési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Kulturális tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: E NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: Polgármester

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:.............................................................................................................................................

jegyző
Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: ÍS.

jegyző/
* nyílt vagy zárt



ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottságának következő ülésére

Tárgy: Gödi talajvíz minőségének vizsgálata

Tisztelt Bizottság!

Az idei év megmutatta, hogy a vizek kérdése bármikor kritikusra fordulhat. Városunk 
szerencsés adottsága, hogy talajvízben bővelkedünk, azonban ennek minősége meglehetősen 
változó. A közismert problémákon túl újabb is jelentkezett, amikor tavasszal a GÖD-Ért 
Egyesület vízminőség mérést végeztetett, melynek során 3, a talajvízből táplálkozó gödi kútban 
különböző szennyezéseket (lítium, NMP) mutattak ki.

Az akkori bejelentésre reagálva sajnálatosan nem készült azonnal vízminőség vizsgálat.

Időközben a SAMSUNG SDI maga is végezteti vizsgálatokat, ebben a nemzetközileg auditált 
WESSLING laboratórium a gyáron kívül NMP-t nem tudott kimutatni.

Szintén a GÖD-Ért kezdeményezésére a DMRV a korábban szennyezést kimutató Bálint 
Analitikával ellenőriztette a vezetékes ivóvizet, NMP szennyezést nem találtak, a lítium szint 
pedig alacsonyabb volt, mint számos közforgalmú ásványvízben.

Szintén a GÖD-Ért felkérésére a Greenpeace Magyarország a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és 
Városvédő Egyesület felkérésére, a gödi Samsung-gyár közelében az akkumulátorgyártáshoz 
használt NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) nevű oldószer jelenlétét vizsgáltatta a környezeti 
levegőben. A 10 napos mérés során a zöldszervezet több helyszínen mérte a 
légszennyezettséget. A mérési eszközöket ezután a WESSLING Kft. független 
laboratóriumában vizsgálták meg. A laboratóriumi vizsgálat nem mutatott ki NMP-szennyezést 
a levegőben a mérési időszak alatt. A Greenpeace véleménye szerint azonban további 
vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy honnan került az akkumulátorgyár környéki 
kutakba az ipari oldószer, melyet tavasszal a Göd-ÉRT Egyesület mérései igazoltak.

https ,7/wwvv. greenpeace.org/hungary/cikkek/9879/a-greenpeace-a-levego-oldoszer- 
szennyezettseget-merte-a-godi-akkumulatorgyarnal/

A város lakosságának pontos tájékoztatása érdekében kezdeményezem, hogy Göd Város 
Önkormányzata végeztessen azonnali vízminőség ellenőrzést a szennyezéssel potenciálisan 
területen. Ismételjük meg az egyesület mérését, valamint az esetleges kiterjedtség felderítésére 
további 5 pontban végezzünk mérést azonos módon.



napirendi pont** 
Bizalmas: □

A folyamatos, hiteles, és az egész városra kiterjedő tájékoztatás érdekében szükséges, hogy az 
egész városra kiterjedően megismerjük a talajvíz minőségét, használhatóságát, adott esetben 
pedig intézkedhessünk a talajvíz védelméről, a vízminőség javításáról. Ezen cél 
megvalósítására kezdeményezem, hogy tárjuk fel, milyen eszköz állnak rendelkezésre a 
vízminőség hosszú távú ellenőrzésére.

Határozati javaslat;

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési- és Környezetvédelmi 
bizottsága felkéri a Hivatalt, hogy:

1. Végeztessen el vízminőség mérést legalább 8 kútból vett mintából a fontosabb vízminőségi 
paraméterek és a lehetséges NMP szennyezés kimutatására a korábbi GÖD-Ert 

vizsgálattal azonos módon.
2. Tárja fel, milyen eszközökkel lehet megoldani a vízminőség állandó monitorozását.

Forrás: 1. pont: 800.000 Ft, VKB keret
2. pont: 1.000.000 Ft, VKB keret

Felelős: jegyző

Határidő a befejezésre: 2022. 12.31

Göd, 2022. szeptemben 22.

Fülöp Zoltán


