










„Vissza a jövőbe 2.” 
Lapunk júniusi számában „Vissza a jövőbe” címmel írtuk meg, milyen 
visszataszító módon packázott a hivatal városunk polgármesterével, ami-
kor az a járvány elleni helyi védekezéshez nélkülözhetetlen adatot kért 
tőlük. /A cikk teljes terjedelmében elolvasható a marcali.hu oldalon/

Amikor ugyanezt Szombathely polgármesterével is eljátszották, ő felhá-
borodásában az országos sajtóhoz fordult. Ezt követően - ennek hatásá-
ra? - az illetékes nemzeti hivatal közleményt adott ki, ezt:

Erre hivatkozva írta meg  dr. Sütő László adatkérő levelét, ezt:

Marcali Város Önkormányzatának 
                         Polgármestere          Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 
 

Ügyiratszám: 8655/5/2021 
Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla 
Tel: 85/501-044 
Email: kaplar.orsolya@marcali.hu 
 
SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MARCALI JÁRÁSI HIVATALA 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 
 
MARCALI 
HKP útján (MARCALINEO) 
 
Tisztelt Cím! 

 

Kérem, hogy számomra szíveskedjenek kiadni a mai napon az Önök nyilvántartásában 

COVID-19 fertőzöttként szereplő marcali lakosok számát, hogy a település lakosságát erről 

tájékoztatni tudjam. 

Kérem továbbá, hogy a mai naptól kezdődően a veszélyhelyzet fennálltáig minden nap 

vonatkozásában küldjék meg számomra ugyanezen adatot.  

Úgy vélem, hogy a lakosságnak joga információval rendelkezni arról, hogy a településen, 

ahol élnek, hány ember van fertőzöttként nyilvántartva. A fertőzöttek számának ismerete lehet 

csak az alapja a további megalapozott, a veszélyhelyzet kezelésével összefüggő polgármesteri 

döntéseknek is.  

 

Kelt, Marcali, elektronikus aláírás napján 
 
  
             Tisztelettel: 
 
                Dr Sütő László 
                  polgármester 
 



 
 

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: (82) 502 600 Fax: (82) 502 603 E-mail: hivatal@somogy.gov.hu 
 Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

 
 

 
Ügyiratszám: SO/49/00037-4/2021. 
Ügyintéző: Safferné dr. Bajczi Andrea                                      
Telefonszám: 82/502-662 

 
Tárgy: Tájékoztatás eljárási határidő 
alakulásáról 

       
        

              
Marcali Város Önkormányzata 
dr. Sütő László polgármester 
hivatali kapun keresztül 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Tájékoztatom, hogy a 2021.november 15-én érkezett közérdekű adatigénylése a veszélyhelyzet 

idején az egyes adatigénylési rendelkezésekről való eltérésről szóló 521/2020.(XI.25.) Korm. rendelet 

1.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kerül teljesítésre. 

Ebből következően az Infotv. 29.§ (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére 

irányuló igényének a Somogy Megyei Kormányhivatal, mint az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 

az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az oltásszervezéssel és 

a járványkezeléssel kapcsolatos napi szintű feladatok ellátása rendkívüli mértékben igénybe veszi és 

leterheli a népegészségügyi feladatkört ellátó szervezeti egységeket és a jogszabályban 

meghatározott 15 napos határidő nem elégséges a válaszirat összeállításához. 

 

Jelen tájékoztatásommal a hivatkozott kormányrendeletben, továbbá az Alkotmánybíróság 

IV/100/2021.számú határozatában foglaltaknak eleget tettem. 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 

 
Kaposvár, elektronikus bélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

                                                            Dr. Neszményi Zsolt 
                                          kormánymegbízott nevében és megbízásából             
  

                                                                                                                           Vetési Bernadett                                                                                                         
                                                                                                                               főigazgató 






