
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október hó 30. napján tartott, nyílt 
rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:  Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontot.  
 
Markó József: Jelzi a képviselőknek, hogy zárt ülést kezdeményez majd gazdasági témákban.  
 
A Képviselő-testület  11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadja el. 
 
Tervezett napirendi pont: 
 
 A bizottságok tagjainak megválasztása 
 
Markó József: Megköszöni a bizottságok korábbi, 4 éves munkáját és az új bizottságoknak sikeres 
munkát kíván. Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak számát 
növelték, a neveleki lakosság képviselete így megoldott lesz. Emiatt 5 fő képviselő és 4 fő nem 
képviselő tagja lesz majd a bizottságnak. Ismerteti az előterjesztésben javasolt bizottsági elnököket és 
a bizottságok tagjait. Felkéri a képviselőket a javaslattételre. Jelzi, hogy a szavazás minősített 
többséggel történik.  
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztésben szereplő 
javaslatokat és ennek alapján az alábbi rendeletet. 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (X.31.) Ök. rendelete 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

8/2011. (III. 23.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 3. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 
 

„3. sz. függelék 
 

Az állandó bizottságok tagjainak névsora  
 

Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra  
   
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és 
Jogi Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 

 
 
 

3 fő nem képviselő tag 

 
Simon Tamás elnök 
Szabó Csaba 
Vidák Árpád 
Lenkei György 
Pappné Patke Mária 
Dr. Megyery Csaba 
Albert Pál 

   
Közművelődési, Oktatási és Sport 
Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 

 
 

 
Sipos Richárd elnök 
Simon Tamás 
Szász-Vadász Endre 



 
3 fő nem képviselő tag 

Kovacsik Tamás 
Lőrincz László 
Kis-Simon László 
Szőke Zsófia 

   
Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

9 főből áll 
5 fő képviselő 

 
 
 
 

4 fő nem képviselő tag 

 
Szabó Csaba elnök 
Szász-Vadász Endre 
Csányi József 
Pinczehelyi Tamás 
Vidák Árpád 
Szabó Árpád 
Balogh György 
Nagy Károly 
Szekeres Máté 

   
Szociális Bizottság 3 főből áll 

2 fő képviselő 
 

1 fő nem képviselő tag” 

 
Lenkei György elnök 
Csányi József 
Frey Lászlóné 

 
2.§ 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
     polgármester            címzetes főjegyző 

 
 
Markó József felkéri a megválasztott bizottsági, nem képviselő tagokat az eskütételre és az  
esküokmány aláírására. 
 
A nem képviselő tagok eskütétele: 
Dr. Szinay József címzetes főjegyző felkéri az esküttevőket, hogy ismételjék meg az általa elmondott 
szöveget. 
 
Az eskü szövege: 
 

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a bizottsági tagsági  
tisztségemből eredő feladataimat Göd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Markó József: Említette az ülés elején, hogy zárt ülést szeretne tartani. Kéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak a zárt ülésről. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés megtartásáról. 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

K.m.f. 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
 


