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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Rábai Zita, Szabó Csaba, Forró Gábor előre jelezték távolmaradásukat, távollétük ezért igazolt. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Göd város 2012. évi hulladékszállításának szervezése, hulladékszállítási díjak arányos 
kialakítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
          Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
2./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 
1./ Göd város 2012. évi hulladékszállításának szervezése, hulladékszállítási díjak arányos 
kialakítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
          Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
Markó József az anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy ilyen részletes előterjesztés még nem készült 
eddig. A tervezett mértékek nem rosszabbak, mint a környező településeken. A lényeg, hogy a 
költségek arányosan legyenek szétterítve a lakosság körében. Az eddigi munka során érdemi javaslatot 
senkitől nem kaptak.  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottságok által megfogalmazott 
javaslatok az anyagon átvezetésre kerültek és a képviselők már így kapták meg.  
 
Markó József elmondja, a kérdés az, hogyan osszák fel a szemétszállítás díját a lakosság között. A cél 
az, hogy a lakosság fizesse meg a teljes költséget, de annál többet ne.  
 
Hlavács Judit meg van elégedve az előkészített anyaggal. Örül annak, hogy részletes számítás előzte 
meg a díj megállapítását. Az alapelveknél szerepel az, hogy amennyiben eltérés van a kalkuláció és a 
tényleges költség között, akkor azt a következő évben azt elszámolják a lakókkal. Ezt nem találja 
megfelelőnek. Jónak tartaná akár az év közbeni csökkentést is. 
 
Markó József szerint ez felesleges kiadásokat jelentene és megnövelné az adminisztrációt. Az 
elszámolás nem kötelező, csak, mint gesztust javasolta bevezetni.  
 
Dr. Pintér György szerint a javaslat a kiszámíthatóságot jelenti a lakosság részére.  
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Markó József a méréses megoldással kapcsolatban elmondja, hogy különböző információk jutnak el az 
előkészítőkhöz. Vannak, amelyek jók, vannak, amelyek szerint nem jó megoldás a méréses szállítás. 
Folyamatosan vizsgálják a bevezetés lehetőségét. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a választásról szóló nyilatkozatot december 6 és 16 között lehet 
eljuttatni majd a TESZ-hez. A beérkezett nyilatkozatok alapján lesz majd kiszámolva a jövő évi 
díjtétel, melyet a decemberi ülésen fognak elfogadni.  
 
Markó József szerint a lakosoknak meg kell fontolni a kukaválasztást, mert ha sokan választják a 
kiskukát, akkor annak díja arányosan fog növekedni.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

233/2011. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a.) elfogadja a városi hulladékgazdálkodás alapelveit, ennek keretében különösen is a 
szeméttároló edényzet méretének szabad választási lehetőségét,  
b.) a TESZ-nek a szeméttároló edényzet szabad választás lehetőségéről valamennyi gödi 
háztartáshoz írásos tájékoztatót kell eljuttatni, 
c.) felkéri a Településellátó Szervezetet a szeméttároló edényzet szabad választás igényeinek 
2011. december 16-ig történő begyűjtésére és a beérkezett igények adatainak a Polgármesteri 
Hivatalba történő átadására, 
d.) felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti alapelvek alapján dolgozzon ki módosító javaslatokat a 
szemétszállítási rendelethez és azt egységes szerkezetben terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:  Dr. Szinay József c. főjegyző és Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
Határidők:- az a.) pont esetében: azonnal,       
 - a b.) pont esetében: december 6.       
 - a c). pont esetében: 2011. december 16-ig folyamatosan,    
 - a d.) pont esetében: 2011. december 20. 
 
 
 
2./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József elmondja, hogy már régen volt áremelés és az üzemanyag árak emelkedése indokolttá 
teszi a díjak emelését.  
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XI. 29.) sz. Ök. rendelete  
a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló  

15/1996. (IX. 11.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
1.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbira módosul: 
 
„(1) A helyi autóbusz-közlekedés díjai:  
Vonaljegy:      150 Ft 
Teljesárú bérlet  3.000 Ft 
Kedvezményes bérlet   1.000 Ft” 
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2.§ Ezen rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
         polgármester             címzetes főjegyző  

 
 
 

234/2011. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Városi Közlekedési Kft ügyvezetőjét, hogy a buszmegállókba helyezzék ki a menetrendet és 
buszjáratok útvonaláról szóló térképet, valamint ezeket szerepeltessék a város honlapján is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző  
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
   polgármester       címzetes főjegyző 

 
 
 

      Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


