
 

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. 

 

1., Az önkormányzat honlapján elérhető „Négy év” című kiadvány (http://obuda.hu/wp-

content/uploads/2012/02/obuda-bekasmegyer_beszamolo_2014.pdf) milyen előállítási költségei 

voltak (cikkek megírása, tördelés, nyomtatás, stb.)? 

2., A „Négy év”című kiadvány hány példányban került nyomtatásra, milyen módon és milyen 

költséggel került terjesztésre? 

3., Az önkormányzat hivatalos elektronikus hírlevelének, melynek augusztus 21-i kiadásában felhívták 

az olvasók figyelmét a „Négy év” kiadványra, hány feliratkozója van? 

4., Augusztus 21-étől kezdve Óbuda több pontján is az önkormányzatra jellemző „Óbuda – 

Közösséget építünk” logóval ellátott Fidesz standok jelentek meg, a Fidesz aktivistái pedig ugyanilyen 

logóval ellátott pólókban végeztek aláírásgyűjtő tevékenységet. Az önkormányzat milyen 

megállapodás keretében biztosította a Fidesz számára az önkormányzatra jellemző arculati elemek 

használatát? 

5., 2010. október 1. és 2014. augusztus 24. között mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok 

és kiadványok támogatására, beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, 

rádió-, és televíziócsatornákat? 

6., A 2014. augusztus 1. és 2014. december 31. közötti időszakra mekkora a tervezett összeg a helyi 

sajtóorgánumok és kiadványok támogatására, beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban 

álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat? 

7., Milyen költséggel készült el az obuda.hu portál jelenlegi verziója, és mi a havi üzemeltetési 

költsége? 

8., Az önkormányzat jelenlegi arculata, melyet köztereken, honlapon, és egyéb helyeken használ, 

mekkora költséggel készült el? 

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat 

elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. 

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek 

megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, 

amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az 
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esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse 

fel az oldalszámot és a szkennelés költségét. 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az 

Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg 

számomra. 

Segítő együttműködését előre is köszönöm. 

Kelt: Budapest, 2014. szeptember 5. 
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