
Baranyi Krisztina polgármester asszony részére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az információs  önrendelkezési  jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény alapján az alábbi közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz:

 Kérem, hogy a 2019. október 13. napja óta Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata által megkötött olyan szerződések másolatait – teljességi nyilatkozat
kíséretében  –  bocsássa  rendelkezésemre,  melyek  Budapest  Főváros  IX.  kerület
Ferencváros Önkormányzata részére közvetve, vagy közvetlenül bármilyen mértékű
anyagi kötelezettségvállalással jártak.

 Kérem továbbá, hogy a COVID-19 fertőzés (koronavírus-betegség) hazai megjelenése
miatt  2020. március  11-én kezdődött  és  2020. június  18.  napjáig  tartó,  valamint  a
2020.  november  04-én  kezdődött-,  Magyarország  Kormánya  által  hirdetett
veszélyhelyzet időtartama  alatt  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros
Önkormányzata által megkötött olyan szerződések másolatait – teljességi nyilatkozat
kíséretében – is bocsássa rendelkezésemre, melyek az Önkormányzat felé közvetve,
vagy közvetlenül bármilyen mértékű anyagi kötelezettségvállalással jártak.

 Kérem továbbá, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  az
Önkormányzat  képviselő-testületének feladat-  és  hatáskörében  eljárva  meghozott
valamennyi  döntéséről  –  azok  tartalmának  pontos  ismertetésével  -  tájékoztatni
szíveskedjen!

Fontosnak  tartom  hangsúlyozni,  hogy  a  hatályos  jogszabályok  szerint  –  fenti  kéréseim,
kérdésem kapcsán - semmilyen jogosultságot vagy érdekeltséget nem kell igazolnom és az
adatigénylésem célját sem kell közölnöm. 

Adatigénylésem Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (2) bekezdésén és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a
28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul.

Kérem,  hogy  a  fenti  jogszabálynak  megfelelően  jelen  közérdekű  adatokra  vonatkozó
megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget!

A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy egy CD lemezre, vagy pendrive-
ra  mentve  rögzítsék  az  adatokat,  és  előzetes  értesítésük  után  kész  vagyok  azt/azokat  a
Polgármesteri Hivatalban személyesen átvenni. 

Amennyiben  kizárólag  papír  alapú  másolásra  van  lehetőség,  úgy  a dokumentumok
másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom,
a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást kérek. 
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Amennyiben  a  világhálón  elérhetőek  az  általam  kért  információk,  kérem,  hogy  az
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni.

Amennyiben  a  fenti  kérdésre  adott  érdemi  válaszát  és  a  kért  dokumentumokat  a  jelzett
időpontig  nem  kapom  kézhez,  nem  marad  más  választásom,  mint  hogy  az  információs
önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a
bírósághoz forduljak.

Budapest, 2021. január 03.

Tisztelettel:

Dr. Tóth László 
elnökségi tag

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület 
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