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Tisztelt Sinkó Eszter! 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz érkezett közérdekű 

adatigénylésére, amelyben „A Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó VEKOP-5.3.1-15-2016-

00012” tárgyú, illetve azonosító számú projekttel kapcsolatban kér felvilágosítást, az alábbiakról 

tájékoztatom. 

Kérés: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a pályázati dokumentációt, 

beleértve a: 

- megvalósíthatósági tanulmányt, 

- projekt adatlapot, a mellékleteivel együtt, - valamint a költségvetést, és a pénzügyi tervet. 

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. Ha az igényelt adatokat 

bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu 

weboldalon töltse fel.” 

Válasz: 

„A Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” tárgyú projekt konzorciumi együttműködési 

megállapodás keretében kerül megvalósításra. A konzorcium tagjai a 2016. decemberében aláírt 

„Konzorciumi együttműködési megállapodás”-ban rögzítették, hogy maguk közül a 2016. november  

3-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” 

dokumentum alapján a Budapest Főváros Önkormányzata tagot választották a konzorcium 

vezetőjévé. A konzorciumvezető a projekt megvalósítása, valamint a konzorcium fenntartása és 

megfelelő működtetése érdekében koordinálja a konzorcium tevékenységét. 

Így a kérdésben nem Zugló Önkormányzata vagy Polgármesteri Hivatala, hanem kifejezetten 

Budapest Főváros Önkormányzata a kompetens, az adatkezelő, ezért Ön a Főváros Önkormányzata 

felé nyújthatja be közérdekű adatigénylését.  

https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2016/2016_Bp_Fov_Zuglo_Onkormanyzat-erintett_onkormanyzatok_konzorciumi_egyuttmuk_megallapodas.pdf
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A rendelkezésünkre álló információk alapján tájékoztatom arról is, hogy a VEKOP-5.3.1-15 pályázati 

felhívás 2020. május 20-án újra megnyitásra került. Az ezzel összefüggésben már megtett és 

tervezendő intézkedésekről azonban szintén Budapest Főváros Önkormányzata, mint 

konzorciumvezető tud felvilágosítást adni.  

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata viszonylatában az adott projekttel 

összefüggésben az alábbiak szerint tájékoztatom. 

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

30. § (2) bekezdése szerint, ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra 

hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a közérdekű adatok 

közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a 

28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendeletében szabályozza. E rendelet 2. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a zuglo.hu1 honlapon teljesíti 

a közzétételi kötelezettségét. 

Ezen belül a KÖZÉRDEKŰ ADATOK\Közpénzügyek címszó alatt a szerződések szóra kattintva, az 

alábbi „űrlap” jelenik meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az űrlap által ajánlott, illetve a szabadkeresési feltételeknek megfelelő adatok megadása biztosítja a 

szerződések elektronikus kereshetőségét. 

A „Keresendő szöveg” tárgymezőbe a „Rákos-patak” elnevezést beírva olyan találati listát kap, 

amelyben fellelhető a VEKOP-5.3.1-15 pályázat kapcsán megkötött, a jelen válaszom 1. oldalán már 

elérhető módon jelölt „Konzorciumi együttműködési megállapodás”, valamint ennek 2018-ban és 

2019-ben jegyzett módosításai. 

 

                                                           
1 Minden esetben a Ctrl + a kiemelt szóra történő kattintással jut el a hivatkozott felületre! 

https://www.zuglo.hu/
https://www.zuglo.hu/szerzodesek/
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2018/2018_Zugloi_Onkormanyzat_Budapest_Fovaros_%C3%96nkorm%C3%A1nyzata_okoturisztikai_folyoso.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2019/2019_Zugloi_Onkormanyzat_Budapest_F%C5%91v%C3%A1ros_%C3%96nkorm%C3%A1nyzat_R%C3%A1kos_patak_menti_%C3%B6koturisztikai_folyos%C3%B3.pdf
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Tájékoztatom, hogy ha válaszom nem teljesíti teljeskörűen a közérdekű adat megismerése iránti 

igényét, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info tv.) 31. §-a alapján a közléstől számított harminc napon belül a Pesti 

Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25.) fordulhat jogorvoslatért, amely bíróság 

soron kívül jár el, továbbá az Info tv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet az adatigénylés teljesítésére 

nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított egy éven belül. 

A Hatóság elérhetősége: www.naih.hu honlap, illetve ugyfelszolgalat@naih.hu email cím, postai 

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

 

Budapest, 2021. március „…….” 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

dr. Ferenczi Tibor 

aljegyző 

 

http://www.naih.hu/
mailto:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx

