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Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának 
(alelnökének) megválasztására, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
bizottsági struktúrájának, személyi összetételének átalakítására

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - az 
érintett nyilatkozatának függvényében - zárt ülés keretében tárgyalhatja. A határozati javaslatok 
elfogadásához és a rendelet megalkotásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

I. Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának 
(alelnökének) megválasztására

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 436/2021. (VII. 20.) önkormányzati 
határozatával döntött a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) bizottsági tagjainak, elnökének és alelnökének megválasztásáról. A hivatkozott határozat 
értelmében Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselő a Bizottság alelnökének (tagjának) lett 
megválasztva.

Az Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörei közé tartozik a 
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása.

Az Mötv. 57. §-a a bizottsággal és annak tagságával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: 
„ (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatban határozza meg bizottságait, a bizottság 
tagjainak számát, a bizottságokfeladat-és hatáskörét, működésük alapvető szabályait... ”

Az Mötv. 58. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással 
jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 
bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot 
megszüntetheti. ”

Az Mötv. 79. §-a szerint:
„ (2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat 
az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre is megfelelően 
alkalmazni kell. ”

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 13. napján tartott ülésén, a 63/2022. 
(IV. 13.) önkormányzati határozatával Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselőt az ülés napjának
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hatályával társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta, ezért az Mötv. fent idézett 
rendelkezései értelmében ettől az időponttól bizottság tagja, a Bizottság alelnöke nem lehet.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott Bizottság 5 tagból áll, melyből jelenleg 2 fő önkormányzati képviselő, 2 fő pedig külsős 
bizottsági tag, ezért szükséges egy új önkormányzati képviselő bizottsági tag megválasztása.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy ezen előterjesztést tartalmazó napirendi pont a 2022. 
szeptember 27. napján tartott képviselő-testületi ülésen már tárgyalásra került, akkor azonban a 
támogatottságot nem kapta meg.

Kérem a T. Képviselő-testülettől a megüresedett bizottsági hely betöltéséről szóló döntés meghozatalát 
az alábbi határozati javaslat szerint.

Határozati javaslat

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. megállapítja, hogy a 436/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatával a Pénzügyi, 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság képviselő tagjának (alelnökének) 
megválasztott Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 58. és 
79. §-ai szerint az alpolgármesterré választásáról szóló 63/2022. (IV. 13.) 
önkormányzati határozatra tekintettel 2022. április 13. napjától bizottság tagja nem 
lehet.

II. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 2022. november 24. napjával Göd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2021. (XII. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság képviselő tagjának (alelnökének) Andrejka Zombor Attila önkormányzati 
képviselőt választja.

Hl. A 436/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának a) pontját 2022. november 24. 
napjától az alábbiak szerint módosítja:
,,a) képviselő tagjainak
dr. Pintér György Zoltánt elnökként, 
Andrejka Zombor Attilát alelnökként, 
Híves Gábor Ferencet”

IV. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az SZMSZ 2. függelékében a fenti változás 
alábbiak szerinti átvezetéséről:

„2. függelék

Az állandó bizottságok tagjainak és a tanácsnokok névsora
Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra

Pénzügyi, Ellenőrző, 
Közbeszerzési és
Jogi Bizottság

5 főből áll
3 fő önkormányzati képviselő 
tag

dr. Pintér György Zoltán elnök

Andrejka Zombor Attila 
alelnök

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. © 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK
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Híves Gábor Ferenc tag
2 fő nem önkormányzati 
képviselő tag

Pappné Pattke Mária Éva tag

dr. Karaszek Szabolcs tag
Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi
Bizottság

3 főből áll
2 fő önkormányzati képviselő 
tag

Lenkei György János elnök

Csányi József alelnök
1 fő nem önkormányzati 
képviselő tag

Bogdányi Katalin Krisztina 
tag

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 
Bizottság

5 főből áll
3 fő önkormányzati képviselő 
tag

Fülöp Zoltán elnök

Vajda Viktória alelnök
dr. Pintér György Zoltán tag

2 fő nem önkormányzati 
képviselő tag

Gora Attila tag
Városüzemeltetési tanácsnok Markó József
Sportügyi tanácsnok Lőrincz László

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének „Személyi juttatások 
(Önkormányzat)” előirányzata

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

II. Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bizottsági struktúrájának, 
személyi összetételének átalakítására

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) nem önkormányzati képviselő bizottsági 
tagja, Baranyák Zoltán előzetes jelzést követően 2022. november 10. napjával bizottsági tagi tisztségéről 
hivatalosan is lemondott. Ennek következtében az 5 fős tagi létszámmal megalakított Bizottság jelenleg 
4 taggal működik. A Bizottság nem kötelezően létrehozandó, feladat- és hatásköreit tekintve mégis 
hangsúlyos. Véleményem szerint a Bizottság szakértelme és működése 3 taggal is biztosított lenne, ezért 
jelen előterjesztés keretében - szem előtt tartva az ez által elérhető személyi jellegű költségcsökkentés 
lehetőségét - arra teszek javaslatot, hogy a Bizottság a továbbiakban összesen 3 fővel működjön tovább.

Az Mötv. 58. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„ (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással 
jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

2131 Göd, Pesti út 81. ISI 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
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(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 
bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot 
megszüntetheti.
(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot 
a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő 
egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. 
A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó 
nyilatkozata. ”

A bizottság személyi összetétele, létszáma a polgármester előterjesztésére megváltoztatható, a 
kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottság meg is szüntethető. Az Mötv. expressis verbis 
nem említi, de az előzőek alapján nyilvánvaló, hogy a képviselő-testületnek olyan bizottsági struktúrát 
indokolt létrehoznia, amely adott helyi önkormányzat tekintetében a feladatok ellátását leginkább 
elősegíti. Az Mötv. szövege alapján a képviselő-testületnek viszonylag kevés törvényi kötöttséggel kell 
számolnia: a bizottsági szervezetet, a bizottság tagjait, a bizottságok által ellátott feladatokat lényegében 
tetszése szerint módosíthatja.

Fentiekre tekintettel Vajda Viktória önkormányzati képviselő bizottsági tag Bizottságból történő 
visszahívását indítványozom és az így betöltetlenné váló alelnöki tisztségre Bizottság jelenlegi tagját, 
dr. Pintér György Zoltán önkormányzati képviselőt javaslom.

A Bizottság létszámának 3 főre történő csökkentése az SZMSZ módosítását igényli, amely a Bizottság 
létrehozásáról és létszámának meghatározásáról rendelkezett.

Mindezekre tekintettel, az alábbi rendelet-tervezetet és határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő
testület elé szíves elfogadás céljából.

Rendelet-tervezet:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(...) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2021. (VHI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1- §
A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Állandó bizottságok:)
,,c) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (rövidítve: VKB), melynek létszáma 3 fő.”

2- §
Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba Tóth János
polgármester jegyző

2131 Göd, Pesti út 81.13 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
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Határozati javaslat I,:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 478/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozatával megválasztott Vajda Viktória 
önkormányzati képviselő Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban betöltött tagságát 
2022. december 1. napjával megszűnteti.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2022. december 1.

Határozati javaslat H.:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. a 478/2021. (VTH. 31.) önkormányzati határozatának a) és b) pontjait 2022. december 1. 
napjától az alábbiak szerint módosítja:

„a) képviselő tagjainak
Fülöp Zoltánt elnökként,
dr. Pintér György Zoltánt alelnökként

b) külsős bizottsági tagjának
Gora Attilát megválasztja.”

n. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (Xn. 24.) önkormányzati rendelet 2. 
függelékében a fenti változás alábbiak szerinti, 2022. december 1. napi hatállyal történő 
átvezetéséről:

„2. függelék

Az állandó bizottságok tagjainak és a tanácsnokok névsora
Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra

Pénzügyi, Ellenőrző, 
Közbeszerzési és 
Jogi Bizottság

5 főből áll
3 fő önkormányzati képviselő 
tag

dr. Pintér György Zoltán elnök

Andrejka Zombor Attila 
alelnök
Híves Gábor Ferenc tag

2 fő nem önkormányzati 
képviselő tag

Pappné Pattke Mária Éva tag

dr. Karaszek Szabolcs tag
Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi
Bizottság

3 főből áll
2 fő önkormányzati képviselő 
tag

Lenkei György János elnök
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Csányi József alelnök
1 fő nem önkormányzati 
képviselő tag

Bogdányi Katalin Krisztina 
tag

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 
Bizottság

3 főből áll
2 fő önkormányzati képviselő 
tag

Fülöp Zoltán elnök

dr. Pintér György Zoltán 
alelnök

1 fő nem önkormányzati 
képviselő tag

Gora Attila tag

Városüzemeltetési tanácsnok Markó József
Sportügyi tanácsnok Lőrincz László

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2022. december 1.

Göd, 2022. november 16.

polgármester
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Polgármestere részére
2131 Göd, Pesti út 81.

NYILATKOZAT
BIZOTTSÁGI TAGSÁGRÓL VALÓ LEMONDÁSRÓL

Alulírott Baranyák Zoltán (
i nyilatkozom, hogy Göd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságában 
2021.08.31-től fennálló tagságomról az alulírott napi hatállyal lemondok.

Göd, 2022.11.10.


