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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. február 21 -i képviselő-testületi ülés „Egyebek” napirendi pontjában Kis Antal 

képviselő felszólalásában elmondta, hogy a Csanak mögötti területen a Pilisi Parkerdő Zrt. 

munkatársai elkezdték irtani az erdőt. Képviselő úr tájékoztatta a testületet, hogy két évvel 

korábban egy elég nagy terület került itt kiirtásra, és a munka most folytatódik. A lakosság 

körében az irtás során kialakuló zaj szintemelkedés vált ki felháborodást. Az autópálya felől az 

irtás következtében semmiféle védelem nincsen a zajártalmakra. Képviselő úr érdeklődésére a 

Pilisi Parkerdő kollégái azt a tájékoztatást adták, hogy az irtást sávosan végzik, de ennek 

részleteiről nem adtak felvilágosítást. Nemcsak a kiirtott fák mennyiségét és a kialakuló 

zajhatást kifogásolja a lakosság, hanem az erdőben élő flóra és fauna állomány sérülését. 

Képviselő úr tolmácsolta a lakosság kérését is, miszerint a turista útvonal melletti zónákat 

kérték meghagyni, hogy a kirándulók megfelelő környezetben túrázhassanak. A zaj szint 

növekedése miatt Vécsey László József országgyűlési képviselő felé egy kérést fogalmazott 

meg képviselő úr: „Lát -e  rá esélyt, hogy az autópálya zajvédő falát meghosszabbítsák a 

bevágás végéig, hogy a lakosság részéről ne kelljen elviselni ezt a zajhatást?”

Vécsey László József az alábbi választ adta a feltett kérdésre: „Ha képviselő úr, polgármester 

úr elé és a testület elé terjeszti ezt a javaslatot, megfogalmazzák és továbbítják, továbbítom a 

megfelelő szakhatóságok felé, illetve szervek felé.”

Előzményként szeretném rögzíteni, hogy 2019. január 21-i keltezéssel a Pilisi Parkerdő Zrt. 

tájékoztatást küldött a Gödöllőt érintő 2019. évre vonatkozó erdőgazdálkodási munkálatokról. 

Az erdőgazdálkodást az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény szabályozza. A munkálatokat a miniszteri erdőterv rendelet alapján -  a 

természetvédelem alatt álló területeken a természetvédelem igényeinek figyelembevételével -  

az erdészeti hatóság által készített és jóváhagyott, 10 évre vonatkozó erdőterv képzi. A 

jelenlegi munkálatok célja az illegális hulladék és a zöldhulladék felszámolása, az elöregedő 

fák kitermelése, az erdő fiatalítása, a belterületi vaddisznók, rókák elszaporodásának 

megakadályozása, a lakosság védelme. A munkálatok az M3-as autópálya jobb pálya 30+100 

-  30+400 km közötti szelvényét érintő területen folynak. Az erdőgazdálkodási tervet 

szakemberek készítik elő, így ennek szakmai alátámasztottságát nem lehet és nem is szabad 

megkérdőjelezni. Az erdő irtásával azonban olyan zaj probléma keletkezett, amit az 

önkormányzat önerőből nem tud megoldani. Tárgyalást kezdeményeztünk a Pilisi Parkerdő 

Zrt. illetékes kollégáival, akik részletese tájékoztatást adtak az erdőmunkálatokról és arról,



hogy a fakivágást sávosan végzik. Nem térhetnek el a jóváhagyott tervtől, de a jövőre 

vonatkozóan elmondták, hogy nemcsak kivágás, hanem telepítés szerepel a tervben. A 

telepítés és az erdősítés azonban időigényes, hosszú folyamat. Az erdőtervben foglaltak 

végrehajtása miatt egyetlen megoldás a zajhatások enyhítésére a zajvédő fal megépítése az 

érintett szakaszon, amit azonban az Önkormányzat nem tud megvalósítani.

A probléma megoldásának első lépéseként levélben kerestem meg Dr. Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter urat és kértem tájékoztasson, látja-e annak a lehetőségét, 

hogy a gödöllői zajvédő fal továbbépülhessen, valamint adjon tájékoztatást arról mely 

hatóságoknál kezdeményezzünk eljárást, milyen feltételek mellett épülhet tovább a 

zajvédőfal.

Külön szeretném megköszönöm Vécsey László József országgyűlési képviselő úr felajánlását, 

amit a 2019. február 21-én megtartott képviselő- testületi ülésen tett. A zajvédőfal 

továbbépítése városunk több városrészét és az ott lakók érdekét szolgálja. Ahhoz, hogy 

építése megvalósulhasson minden segítségre szüksége van a városnak. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy élve a felajánlással, kérje fel országgyűlési képviselő urat, tegyen 

meg mindent annak érdekében, hogy a zajvédőfal továbbépülhessen és támogassák az alábbi 

határozati j avaslatokat.

Gödöllő, 2019. március „

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Pilisi Parkerdő Zrt. által az erdőgazdálkodási tervben 

foglaltak végrehajtása következtében kialakult zajhatások enyhítése érdekében, az M3-as 

autópálya jobb pálya 30+100 -  30+400 km közötti szelvényéig terjedő területen a gödöllői 

zajvédőfal továbbépítésében látja a zajhatások által okozott probléma megoldását. A 

Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gémesi György polgármestert, hogy a zajvédőfal 

továbbépítésének kérelmét az érintett hatóságok felé benyújtsa.

Határidő: a határozatban foglaltak végrehajtására azonnal 

Felelős: dr. Gémesi György polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Képviselő-testülete -  élve Vécsey László József országgyűlési képviselő 

felajánlásával -  tisztelettel megkéri országgyűlési képviselő urat, hogy lehetőségeihez képest 

tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gödöllői zajvédőfal továbbépítése az M3-as 

autópálya jobb pálya 30+100 -  30+400 km közötti szelvénye közötti szakaszán 

megvalósulhasson. A Képviselő-testület felkéri országgyűlési képviselő urat, hogy a megtett 

lépésekről és eredményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet és a lakosságot.

Határidő: a határozat továbbítására azonnal 

Felelős: dr. Gémesi György polgármester


