
napirendi pont* 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: A városnév használatáról szóló helyi rendelet módosítása

Az előterjesztés tartalma: Rendelet normaszövege kiegészül azzal a szabállyal, hogy az Önkormányzat és általa alapított, 
vagy fenntartott intézményei a város nevét alanyi jogon használhatják.

Előterjesztő neve: dr. Kármán Gábor

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán Gábor^^áas****-*^ Mészáros TamásX - ■ ■

Az előterjesztés beadásának 
dátuma:* 0.0^3 -03.O$ .

Sürgősség indoka:
Ülés fajtája: Nyílt ülésen tárgyalandó: S Zárt ülésen tárgyalandó: □ Zárt ülésen tárgyalható: □
Zárt ülés elrendelésére 
vonatkozó jogszabályi hely:

Döntés fajtája: Rendelet: ®
Határozat:
Normatív: □
Hatósági: □
Egyéb: □

Döntéshozatalhoz szükséges 
többség: Egyszerű: □ Minősített: ®

Név szerinti szavazást igényel: NEM: ® IGEN: □

Titkos szavazást igényel: NEM: ® IGEN: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: ® IGEN: □ Az előző döntés száma:
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: Hl IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..........................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: S IGEN: □
Véleményező jogász:......................................................................

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ® 
Képviselő-testület S

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város önkormányzat 
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.
E-maii: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság valamint 

a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A városnév használatáról szóló helyi rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2021.(VIII.24.) önkormányzati rendeletének l.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy Göd Város 
jelképeit Göd Város Önkormányzata, valamint az általa alapított vagy fenntartott intézményei alanyi 
jogon használhatják. Ezen rendelkezést indokolt bevezetni a „Göd” városnév felvételéről és 
használatáról szóló 6/2009.(11.26.) önkormányzati rendelet szabályai közé is, biztosítandó az 
egymással összefüggő jogterületek jogalkalmazásának összhangját.

Mindezek tekintetében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Bizottság, valamint a T. 
Képviselő-testület elé elfogadásra:

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

a „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló 6/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

l.§
A „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló 6/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Göd Város Önkormányzata és az általa alapított vagy fenntartott intézményei a város nevének 
(2) bekezdésben szabályozott megjelölését alanyi jogon használhatják.”

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szilágyi László 
polgármesteri jogkört gyakorló 

alpolgármester

Tóth János
jegyző

Göd, 2023.03.08.
Tóth János jegyző nevében és megbízásábó1 ’

Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-030, Fax: 27/345-279-*"
E-mail: varoshaza@god.hu


