
napirendi pont** 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése

Az előterjesztés tartalma:

Göd Város Önkormányzatához megkeresés érkezett a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság 
Bűnügyi Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztályától arra vonatkozóan, hogy a 
13000/443/2020. bü. ügyszámon folyamatban lévő eljárás lefolytatásához önkormányzatunk 
küldje meg a megbízott ügyvéd titoktartási kötelezettsége alóli felmentését.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
dr. Kolláth Balázs

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 02.21.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

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

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

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

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: tí

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzatához megkeresés érkezett a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztályától arra vonatkozóan, hogy a 13000/443/2020. bű. 
ügyszámon folyamatban lévő eljárás lefolytatásához önkormányzatunk küldje meg a következőt:

Göd Város Önkormányzata megbízást adott dr. Almási Csaba ügyvéd részére, hogy 2020. február 10. 
napján a Gödi Szolgáltató Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának változtatásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt példányát ellenjegyezze és azt a cégbíróságra benyújtsa.

A fentiekkel kapcsolatban dr. Almási Csaba ügyvéd tanúként történő meghallgatása vált szükségessé, 
ezért a titoktartási kötelezettsége alóli, írásban történő felmentését kérik az Önkormányzattól, mint 
megbízótól.

Atitoktartási kötelezettség alóli felmentés csak a fent említett eljárásra, az alapító okirat változtatásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt példányának ellenjegyzése és cégbíróság felé történő benyújtása tárgyára 
terjed ki.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettséget az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 9.- 
12. § szabályozza.

Határozati javaslat 

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

dr. Almási Csaba ügyvédet felmenti a titoktartási kötelezettsége alól, a 2020.02.10. napján kapott 
megbízásával kapcsolatban, a Gödi Szolgáltató Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratának változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt példányának ellenjegyzése és 
cégbírósághoz történő benyújtása tárgyában. Jelen titoktartási kötelezettség alóli felmentés a Pest 
Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztályának 
13000/443/2020. bü. ügyszámon folyamatban lévő eljárására vonatkozik.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Göd, 2022.02.21.
Tisztelettel:


