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Ügyiratszám: 09/138-18/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 14. napján 18:00 órakor 

kezdődő, rendkívüli – nyílt – ülésén, a Gödi Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit a június 14-ei rendkívüli ülésen. Egyetlenegy napirendi pontért 

ültünk össze. A Képviselő-testület határozatképes, Andrejka Zombor képviselő előre jelezte 

távolmaradását; Hives Gábor, Lőrincz László, Markó József és Fülöp Zoltán képviselők nem jelezték 

távolmaradásukat. Kérném, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pont tárgyalását:  

 

Napirendi pont: 

 

1) A nem kötelezően ellátandó hulladékbegyűjtési feladatokkal kapcsolatos szerződések 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pont tárgyalása: 

 

1) A nem kötelezően ellátandó hulladékbegyűjtési feladatokkal kapcsolatos szerződések 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

dr. Kármán Gábor (aljegyző, az előterjesztő jegyző távollétére tekintettel): Én túl sok mindent nem 

szeretnék hozzáfűzni, nem is tartom magam szakmailag igazán kompetensnek. Amennyiben valakinek 

kérdése van, akkor tegye fel a megfelelő szakembereknek.  

 

Balogh Csaba: Szeretném, hogyha elhangozna a jegyzőkönyvben, mert legutóbb is felvetődött, hogy ez 

a nem kötelező feladatok ellátásáról szól, de gyakorlatilag azért van szükség ennek a szerződésnek a 

megkötésére, mert különben nem fogják tudni a kötelező feladatokat sem ellátni. 

 

dr. Kármán Gábor: Még egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, a tegnapi naphoz képest annyiban 

módosult a határozati javaslat jegyző úr kérésére, hogy a fedezet a 2022. évi költségvetési rendelet 

tervezett előirányzata. 

 

dr. Pintér György: Örülök, hogy ez belekerült a javaslatomra. Öt darab szerződés jóváhagyása van 

feltüntetve, de azt gondolom, hogy a határozati javaslatba az összeget is bele kellene írni. 

 

Sillóné Kőműves Mónika (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője): 1-5 hónapra 

készítettem a kimutatást. 

 

dr. Pintér György: Mi most nem az 1-5 hónapot hagyjuk jóvá, ha van egy szerződés, akkor tudni kellene, 

hogy mennyi pénzről van szó. 

 

Balogh Csaba: Kötelezettséget most többre nem vállalhatunk, legfeljebb időarányosan. Illetve 

maximum a júniusi hónapot tudjuk még bevállalni. 
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dr. Pintér György: Miért csak visszamenőleg kötjük meg az 1-5 hónapra a szerződést? A zöldhulladéknál 

egész évre kötöttük meg, ugyanolyan forráskiegészítéssel. Nem kellene már ezt visszahozni még egyszer 

a Képviselő-testület elé. 

 

Balogh Csaba: Komplex helyzet a mostani így, hogy nincsen elfogadott költségvetés. Kikértük a Magyar 

Államkincstár véleményét, hogy elfogadhatjuk-e ettől függetlenül, ők azt mondták, hogy nem 

javasolják. Jegyző úr kifejezetten a lelkemre kötötte, hogy júniusnál tovább ne vállaljunk semmilyen 

kötelezettséget, hanem majd időarányosan fogjuk tudni bővíteni mindig ezt a szerződést. 

Kötelezettségvállalást annál távolabbi időre nem fogunk tudni most bevállalni. 

 

dr. Pintér György: Most egy lejárt időszakra kötünk visszamenőlegesen szerződést, és már a mostani 

hónapra se? 

 

Balogh Csaba: De, a mostani hónapra még meg lehet kötni.  

 

dr. Pintér György: Elhangzott az imént, hogy 1-5 hónapra van kimutatás. 

 

Balogh Csaba: Móni (Sillóné Kőműves Mónika), meg tudod mondani az 1-5 hónapot, melyek azok? 

 

Sillóné Kőműves Mónika: Az 1-5 hónap összesen a 4 szerződés, mert a veszélyeshulladék-gyűjtés majd 

ősszel valósul meg. Az első 4 szerződés 33 millió forint felkerekítve, és a veszélyeshulladék-gyűjtés, ha 

elfogadják, bruttó 10.150.000, - forint felkerekítve. 

 

Balogh Csaba: Ezt az öt hónapot ugye gyakorlatilag felszorozzuk, mert gondolom, időarányos a 

teljesítés. 

 

Sillóné Kőműves Mónika: Van súly alkalmazás, a zöldhulladék a havonta leszállított súlya alapján lett 

betervezve. Az illegális hulladékot a begyűjtött köbméter alapján számolják. A köztéri pedig más, mivel 

eltér a szállítási gyakoriság. 

 

Balogh Csaba: Amennyiben időarányosan számítanánk, akkor 51.780.000, - forint lenne. Hogyha hat 

hónapra tekintjük, hogy mekkora kötelezettséget tudunk vállalni, akkor az egy egészséges becslés. 54 

millió forint legyen mondjuk, vagy 55 millió? Vagy meg tudod mondani a legutolsó havit, hogy az 

mekkora? 

 

Sillóné Kőműves Mónika: 52.719.500, - forint. 

 

Balogh Csaba: 52.719.500, - forint az összesített összeg, a teljes veszélyes hulladékkal együtt. Én azt 

javaslom, hogy erre az időszakra a forrás az legyen 53 millió forint az egyszerűség kedvéért, és emellett 

a 2022-es évben tervezni szükséges. 

 

dr. Pintér György: Tételesen le kell írni hónapra leosztva a feladatokat. A köztéri hulladékgyűjtésnél, 

hogy van pontosan?  

 

Sillóné Kőműves Mónika: Nem időarányosan elosztva 12 hónapra, hanem tavasszal, ősszel és télen 

kevesebbszer ürítik az edényeket. Tehát a bruttó 8 millió forintot nem 12-vel osztjuk, hogy havonta 

kijöjjön az összeg, hanem nyáron 3-szor ürítjük az edényeket és így számolunk vele. 

 

dr. Pintér György: Azt javaslom, hogy a feladatok tekintetében januártól júniusig legyen az időszak. 

 

Balogh Csaba: Aljegyző úr, befogadod a módosítást?  

 

Kármán Gábor: Igen! 

 

Balogh Csaba: Minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2022. (VI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a zöldhulladék begyűjtéséről, zöldhulladék-telep üzemeltetéséről, köztéri hulladék elszállításáról, 

valamint a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról szóló megállapodásokat 

2022. január 1-től 2022. június 30-ig tartó időszakra elfogadja és 53.000.000, - Ft fedezetet biztosít 

a feladatok ellátására. 

 

Felkéri a polgármestert a zöldhulladék begyűjtéséről, zöldhulladék-telep üzemeltetéséről, köztéri 

hulladék elszállításáról, valamint a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról 

szóló megállapodások (mellékletek) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő 

megkötésére. 

 

Fedezet: 2022. évi költségvetési rendelet tervezett előirányzata 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Mellékletek a 121/2022. (VI. 14.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a Képviselő-

testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba dr. Kármán Gábor 

 polgármester aljegyző 


