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Tárgy: a Kőbányai Hírek 2016/5. szám kutyás mellékletének lejárató és alaptalan állítást 
tartalmazó írás megjelenésének szankcionálása
Interpelláló: Somlyódy Csaba képviselő 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-Testület! 

2016. 05. 15-ét követően, valamennyi kőbányai polgárnak eljuttatott Kőbányai Hírek 
önkormányzati havilap kutyás mellékletében, - egyéb hirdetésre, politikai hirdetésre vagy
véleménycikkre való utalás és cikkíró/publicista megnevezés hiányában – hivatalos
álláspontot közvetítőnek értelmezhető írás jelent meg, „A szerető gazda felelős” címmel. 
Ebben – a tartalmi valótlanságok, a demokratikus jogaikkal élni kívánó kőbányai polgárokra 
vonatkozó uszító megfogalmazásoktól most eltekintve – egy meg nem nevezett un.
„kerületben működő ellenzéki párttal” kapcsolatban bizonyítékkal nem szolgáló vád-állítást 
fogalmaznak meg. Az inkriminált mondat így szól:
„Sajnálatos, hogy a kerületben működő ellenzéki párt is megpróbált politikai tőkét kovácsolni 
az ügyből, és feszültséget szítani a kutyatartók és az önkormányzat között.” 
Mivel a kiadvány felelős kiadója az önkormányzat,  közpénzből fenntartott, és az írással 
kapcsolatban semmilyen olyan információ vagy grafikai megoldás nem található a szövegben,
hogy ez politikai hirdetés lenne, az ilyen önhatalmú és tényeket mellőző kijelentések 
szankciókat kell, hogy maguk után vonjanak.
Képviselőként, és a Magyar Szocialista Párttal kapcsolatban is, mint „helyi ellenzéki párt”-tal, 
amelynek helyi elnöke is vagyok, a jelen interpelláció keretében kérek hivatalos tájékoztatást.

Tisztelt Polgármester Úr!

 Hivatalos önkormányzati álláspontot fogalmazott-e meg az említett című híradás
ismeretlen írója?
Amennyiben igen, kérem mutassa be azokat az írásos dokumentumokat,
döntéseket, amelyeket az önkormányzati többség szavazással vagy
tudomásulvétellel elfogadott.

 Az önkormányzat lapjában az említett című írás politikai hirdetésként jelent-e
meg?

 Kinek a feladata az önkormányzatnál a Kőbányai Hírek közpénzből való
megjelenésénél a tárgyszerűségre és az előírásoknak való megfelelőségre a felelős
kiadó megbízottjaként felügyelni?

 Mivel ismeretlen személy írta az említett című anyagot, egyetért-e azzal, hogy a
kiadvány szerkesztősége és/vagy szerkesztője jegyzi az anyagot?
Mivel hivatalos forrásokból nem állapítható meg a szerkesztőség személyi
összetétele, nevezze meg a szerkesztőség tagjait és őket, a felelős kiadó részéről
felügyelő személyt vagy személyeket.

 Az említett című írásban meg nem nevezett „helyi ellenzéki párt” alatt az MSZP
Kőbányai Szervezetét kívánta-e az ismeretlen szövegíró bizonyítékok nélkül
megrágalmazni? Felelős kiadóként Önnek ismernie kell a szöveg íróját!

 Milyen szankciókat kíván életbe léptetni a szabályokat megsértő szövegíró,
szerkesztő, szerkesztőség és kiadói felügyeletet elmulasztókkal szemben?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2016. május 17.
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