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Pilismarót
Rákóczi F. u. 15

Tisztelt Dr. Hekman Tibor Jegyző Úr!

Közérdekű adatkikérés

Alulírott Korcsák Mónika a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület képviselőjeként, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. 28. § (1)
bekezdése alapján az alábbi közérdekből nyilvános-, illetve közérdekű adatigényléssel fordulunk Önhöz, kérem 
hogy szükséges dokumentumokat a törvényi határidőn belül megküldje meg számomra:

2022. 10. 18-án készült Budapesten megtartott képviselő-testületi ülésről a hangfelvétel és jegyzőkönyv.

GM-PRO Kft. ( Székhelye: 2600 Vác Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 171923) jogosultságában
álló „Pilismarót I. – homok, kavics” bányatelek vonatkozásában költség-haszon elemzés.

GM-PRO Kft. ( Székhelye: 2600 Vác Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 171923) jogosultságában
álló  „Pilismarót  I.  –  homok,  kavics”  bányatelek  vonatkozásában  a  bánya  a  környék  kútjaira  valamint  az
ivóvízbázisra gyakorolt szakértői vélemény.

GM-PRO Kft. ( Székhelye: 2600 Vác Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 171923) jogosultságában
álló  „Pilismarót I.  – homok,  kavics”  bányatelek vonatkozásában a Környezeti  Hatástanulmány kiegészítése a
klímaelemzésről, kiemelten a hőmérséklet emelkedésével járó hatásokról.

Adatigénylésem az Infotv. 26. § (1), 26. § (3), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul. Kérem, hogy ennek 
megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

A közérdekű adatok teljesítésének módjára vonatkozó kérelem:
A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy a dunakeke@dunakeke.hu email címre elektronikus 
úton küldjék az adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű fájlokban.

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 a törvény 29. § (3) bekezdése alapján.
Abban az esetben, ha a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az 
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30. § (2) bekezdésével 
összhangban.

Segítő együttműködését ezúton is köszönöm!

Pilismarót; 2022. 10. 20.

Tisztelettel! 

3/3


