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Tiszelt Cím!

Alulírott Dr. Orosz Mihály Zo|tán (4245 Érpatak, Napfény major l. szám) Érpatak
Község polgármestere a saftt és önkormányzatunk nevében az alábbi sajtó-
he|yr eigazítás iránti kérelmet terj esztem elo :

20|2.03.12. napján 11:11 órakor

Jogtalanul Tiszta udvar. rendes ház című cikkükben
(http://ioetalanu /l2ltiszta udvar rendes haz 10)

az a|ábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat
tettek kőzzé:

',Ezek kbzü! minden bizonnyal a modellé avanzsdló érpa|aki yezet, ahol a segély
jogosultsógi feltételei miatt a kérelmező aZ egészséges személyiségfejlődéshez
szükséges életteret biztosítandó lakasbővíté'sbefoghat,, a méltó emberi élet tdreviasult
feltételeinek mindewikét biztosítania kell: hg északi fekvésíÍ a bérelt ingatlan,
akkor azt I80 fokkal eI kell fordítanÍa, hogy szóraz és napos legten;,,

Ezen áIlitás valótlan, mert
valótlanul közölt feltételt

a helyi szociális rendelet sehol nem írja elő az önok á|tal
..ha északi fekvésű a bérelt ingatlan. akkor azt 180

fokkal el kell fordítania.''

A szerz(j álláspontunk szerint súlyosan megsértette a sajtó hÍteles tájékoztatásra
vonatkozó kötelezettségét' melyet a hatrilyos sajtótörvény szerint sokoldalúan,
tényszerűen, időszerűen' tárgyilagosan ós kiegyensúlyozottan kell teljesítenie.

A tudósítás valótlan tényállításokat tartalnraz, Illetve tévesen közöl. A megjelentek
alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet
kialakításrára Dr. orosz Mihály Zo|tán polgármester személyével és Erpatak
Önkormány zatáv a| kapcs o latban.

2012. március hő 12. napján Jogtalanul T.iszta udvar, rendes ház című cikkükben
(http://ioetalanul.blos.hu/2012l03/_12ltiszta udvar rendes haz 10)

a sajtőszabadságról és a médiatartalmak alapvető larta|márő| szőIő 2010. évi CIV.
törvény l2.$ (l) bekezdése a|apján az alábbi helyreigazítás online közzététe|ére
hívjuk fel Önöket:



,,20|2. március hó 12. napján Jogta|anul Tiszta udvar' rendes ház című
cikkünkben (http://ioetalanul.bloe.hu/20l2l03/12ltiszta udvar rendes haz 10)

félrer.ezenük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve
val óságot ham i s színben felttintető tényál lításokat j elentettünk me g :

|,alótlanul híreszteltük, hog ..',,Ezek kaztil minden bizonnyal a modellé avanzsóló
érpataki v:et, ahol a segély jogosultsági feltételei miatt a kérelmező az egészséges
s:eméIt,iségfejlődéshez szül<séges életteret biztosítandó lakásbővítésbe foghat,. a méltó
emberi éIet tórwiasult feltételeinek minleevikét biztosítania kell: ha északi fekvésíi
a bérelt ineatlan, akkor azt I80 fokkal eI kell fordítania,'' mert a helyi szociális
rendelet sehol nem írja elő az á|ta|ut.k valótlanul közölt feltételt, mely szerint *ha

északi fekvésű a bérelt ingatlan' akkor azt 180 fokkal el kell fordítania.''

A yalótlan és sérelmes allítások miaft Érpatak onkormányzatától valamint Érpatak
Község polgarmesterétől, Dr. orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk,,,

A további jogr'ita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük onöket a helyreigazítás
határidőben történő megielentetésére ugyanúgy (azonos módon, helyen és
nagyságrendben) ahogyan közölték az eredeti cikket. Ezek elmaradása esetén
haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, btintető és kártérítési eljárást fogok
kezdeményezni a T. Címmel szemben.

Érpatak, 2O|2' április 09. napján
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' Dr. orosz\\tihá|y Zo|tán
Erpatak Község Unkormányzatának

polgármestere


