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

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésére

Tárgy: A Dunakeszi Kistérség Társulási Tanácsába tag és helyettes delegálására vonatkozó javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunakeszi Kistérség Társulási Tanácsában Balogh Csaba polgármester úr helyettesítésére a 
Képviselő-testület a 225/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatával LŐrincz Lászlót jelölte ki. 
Polgármester úr a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a veszélyhelyzetre vonatkozó 
jogszabályi felhatalmazások alapján a 75/2021. (II. 22.) polgármesteri döntésével úgy határozott, hogy 
Hlavács Judit önkormányzati képviselő jogosult polgármester úr helyettesítésére a Társulási Tanácsban.

Hlavács Judit és polgármester úr lemondására tekintettel jelenleg e tisztség betöltetlen. Az Mötv. 94. § 
(2) bekezdése szerint a társulási tanácsot a testület által delegált tagok alkotják. A társulási tanács 
működőképességének biztosítása érdekében e delegálásról testületi döntés szükséges.

„94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületet által delegált tagok alkotják, akik 
a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. ”

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé szíves 
elfogadás céljából.

Határozati javaslat: 

.../2023. (n....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésére 
figyelemmel úgy dönt, hogy a Dunakeszi Kistérség Társulási Tanácsába

a) Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselőt delegálja,

b) távolléte esetén ezen tisztségében jogosult a helyettesítésére.

Felelős: alpolgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. február 13.

Szilágyi László 
alpolgármester

2131 Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

75/2021. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

"Dunakeszi Kistérségi Társulásának Társulási Tanácsába történő delegálás"

Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott

75/2021. (II. 22.) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófa védelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) 
bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, 
hogy

a) a 225/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatot 2021. február 23. napjával hatályon kívül helyezi,
b) az a) pontban foglalt rendelkezésre és a Magyarország helyi ön kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 94. § (2) bekezdésére figyelemmel Balogh Csaba polgármestert (delegált tagot) távolléte esetén a 
Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsában 2021. február 23. napjától a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek soron következő választását követő új Képviselő-testület megalakulásáig 
terjedő időtartamra Hlavács Judit helyi önkormányzati képviselő (a határozathozatal időpontjában 
alpolgármester) jogosult helyettesíteni.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2021. február 23.

Göd, 2021. február 22.

Balogh Csaba 
polgármester

dr. Nagy Atilla 
jegyzői hatáskört gyakorló aljegyző

Határidők, felelősök:

Határidő: 2021. 02. 23., Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető



Göd Város Ön kormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

225/2019. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat

"Helyettes tag delegálása a Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsába" 

225/2019. (X. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésére figyelemmel 
úgy dönt, hogy Balogh Csaba polgármestert (delegált tagot) távolléte esetén a Dunakeszi Kistérség 
Társulásának Társulási Tanácsában Lőrincz László helyi önkormányzati képviselő jogosult helyettesíteni.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

K. m. f.

k kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető


