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Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalhoz 2022. május 17. napján 

elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat igénylés - Kordon a Kis-Duna-parti 

birkózócsarnoknál” tárgyú megkeresésére válaszul, az Ön által feltett kérdések sorrendjében, 

kérem fogadja a következő tájékoztatást. 

 

„Fordult-e Önhöz a polgármester illetve az alpolgármester, mint jegyzőhöz a kordon 

ügyében?” 

 

Igen, a Polgármester a kordon ügyében a jegyzőhöz fordult. 

 

„Megvizsgálta-e azt, hogy a kordon jogszerűen van-e kihelyezve?” 

 

Igen, a jegyző megvizsgálta azt, hogy a kordon elhelyezése jogszerű-e. 

 

„Felszólította-e az alapítványt, hogy a fitnesz park használatát az összes csepeli lakos 

számára biztosítsák?” 

 

Nem, a jegyző nem írt és nem küldött felszólítást a fitnesz park használata ügyében, 

tekintettel arra, hogy ilyen felszólítás megküldésére a tulajdonos képviseletében a 

polgármester jogosult. Polgármester úr a felszólítást megtette hivatalos levél formájában. 

 

 

„Van-e bármilyen jogi lehetőség a birkózó csarnok jelenlegitől eltérő csepeli lakosok, 

birkózók által történő használatára?” 

 

Kérdésére tájékoztatásom, hogy az nem közérdekű adat megismerésére irányul, így arra 

vonatkozóan választ nem áll módomban adni, kérdése nem felel meg az Infotv. 26. § (1) 

bekezdésébe foglaltaknak. Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a jegyző, mint köztisztviselő, és 
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mint az Önkormányzat szerve, nem jogosult véleményt, állásfoglalást, jogi tanácsot adni 

harmadik fél megkeresésére.  

 

 

„Van-e bármilyen jogi lehetőség a használati szerződés módosítására?” 

Kérdésére tájékoztatásom, hogy az nem közérdekű adat megismerésére irányul, így arra 

vonatkozóan választ nem áll módomban adni, kérdése nem felel meg az Infotv. 26. § (1) 

bekezdésébe foglaltaknak. Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a jegyző, mint köztisztviselő, és 

mint az Önkormányzat szerve, nem jogosult véleményt, állásfoglalást, jogi tanácsot adni 

harmadik fél megkeresésére.  

 

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

 

 

Budapest, „dátum: elektronikus aláírás szerint” 
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 Dr. Vincze Anikó jegyző helyett 
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